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De winnende teksten zijn gegraveerd 
op acht kleinere bankjes en op één 
grote bank rondom de grote boom 
voor de kerk. Hieronder de winnaars 
en hun tekst.
Erik Knoef: Ut draait bie banken 
vake allene um geld, bie disse banke 
is’t allene oe rust die telt
Ans van Eldik: Op disse weerld he’j 
gin vaste plaatse, al gao’j nog zo bree-
duut zitten
Bert & Louise Wagenvoort: Zonder 
verwachtingen is elke stap vooruit 
een feestje
Anita Pierik: Welkom in ons dorp 
met alle vertier, blijf even zitten en 
geniet een stief kwartier 
Joke Wiltink: Veel mensen horen 
wel wat je zegt, maar luisteren niet 
wat je vertelt

Petra Blom: Met liefde gaat alles be-
ter
Werkgroep Leefbaarheid Vorden: 
Rust uit in de schaduw en ga verder
Gerrit Hiddink: Leven is reizen, 

doch de tijd is te kort
Rikie Pascarelli: ZITTEN-LIGGEN-
HANGEN-CHILLEN-KIJKEN-LUIS-
TEREN-LEZEN-UITRUSTEN-BIJKO-
MEN-GENIETEN-PRATEN-ZONNEN-

SLAPEN-RELAXEN-LEREN-SOEZEN-
WACHTEN-UITBLAZEN-ETEN
De tekst van Pascarelli is op de grote 
boombank aangebracht.

Nieuwe bankjes in centrum Vorden ‘gedoopt’
Vorden - Wethouder Jan Engels 
heeft vrijdag 4 juli de negen 
nieuwe bankjes in het centrum 
van Vorden onder toeziend oog 
van de winnende tekstinzenders 
‘gedoopt’. De gemeente Bronck-
horst had inwoners van het 
dorp opgeroepen teksten aan te 
leveren die op de banken aange-
bracht konden worden. De jury, 
bestaande uit Gery Groot Zwaaf-
tink en Ad Borest, maakte zijn 
keuze op basis van originaliteit, 
raakvlak met Vorden en een link 
naar de lokale historie, omgeving 
of natuur.

Het gebouw deed de afgelopen jaren 
dienst als kantoorruimte, maar werd 
daarvoor ook als horecagelegenheid 
gebruikt. Over een nieuwe invulling 
hoefden Jos en Karin niet lang na te 
denken. Ze hadden immers al langer 
de wens om horeca bij hun kasteel 
te vestigen zodat hun gasten daar 
terecht kunnen. “Bovendien zijn er 
veel wandel- en fietsroutes die vlak 
langs de boerderij lopen.”
Er zal een beperkt aantal kipgerech-
ten, aangevuld met salades en de 
gangbare dranken op de menukaart 
komen te staan. “Wel serveren we bij 
de kip eigengemaakte kasteelfriet”, 
vertelt Jos. Net als in het kasteel moet 
er een laagdrempelige sfeer hangen. 
“Mensen krijgen bij ons niet het ge-
voel dat ze naar een hotel of naar een 
restaurant gaan, maar dat ze op be-
zoek komen.” Karin vult aan: “Hoe-
wel het geen chique restaurant moet 
worden, hecht ik er wel veel waarde 
aan dat de ruimte sfeervol wordt aan-

gekleed. Het krijgt een landelijke uit-
straling met veel hout, glas en bloe-
men.”
Karin de Rouw en Jos Hoenen denken 
met het kiprestaurant een aanvulling 
te bieden op het horeca-aanbod in het 
centrum van Vorden.

Nieuw kiprestaurant bij Kasteel Vorden
Vorden - Karin de Rouw en Jos 
Hoenen openen op 1 augustus 
een nieuw kiprestaurant. In de 
boerderij naast Kasteel Vorden 
wordt Het Kasteelhaantje geves-
tigd. Eenvoud en laagdrempelig-
heid moeten het concept succes-
vol maken.

Karin de Rouw en Jos Hoenen voor de boerderij waarin zij een kiprestaurant vestigen.
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Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Kramen te huur voor Hobby

& Rommelmarkt. Camping 

Het Zwarte Schaar 28 & 29 

juli 2014. Tel. 0313-473128, 

info@zwarteschaar.nl

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 
Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-
14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 
van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag 
en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: dagelijks van 
15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandarts
12-13 juli: G.M. Wolsink, Laren. Tel. 0573-4021274.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 13 juli: 10.00 uur: Ds. G.J. van Asselt uit Nijverdal.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 13 juli: 10.00 uur: Ds. J. Kool. 

Kapel in de Wildenborch:
Zondag 13 juli: 10.00 uur:  mevr. ds. Wilma Onderwaater uit Aalten.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 13 juli: 10.00 uur: Ds. B. Seelemeijer. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 juli: 9.30 uur: Woord- en Communieviering: 
vg. G. Spekkink.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 juli: 17.00 uur: Eucharistieviering, 
vg. Pastoor F. Hogenelst en diaken Th. ten Bruin.  

Weekenddiensten

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08

Alleen op afspraak.

Te koop: Stalen en houten

magazijnkasten, zeecontai-

ners voor opslag 6m, dek-

kleden, balkhout, plankhout,

hardhout, werkbank, bureaus,

tafels en stoelen, bankstel, 

rieten stoeltjes, wagenwielen, 

decoratiekachels, keukenkast-

jes, emaille trommels, deuren,

tegels, straatklinkers, dakpan-

nen,  plavuizen, houten wan-

den met en zonder glas, hou-

ten schaarhekjes, kinderfiet-

sen, herenfietsen, gaskachel,

gasfornuis,  zonneschermen,

luxaflex, kantoorunit dub-

belwandig, tuinset met tafel, 

fietsendrager, houten wand-

meubel, boeken, computer,

computerschermen, faxappa-

raat, magnetron, , kinderledi-

kanten,  lp’s, cassettebandjes,

Oude spiegel, kleine lesse-

naar, +/- 150 bloempotten, 

tv’s, koelkast, oude wastafel,

olietank + lekbak, vishengels,

3 houten vlonders 2.5x1m,

Martens brandkast, compu-

tertafels, kassalade, gitaar,

Kettler hometrainer, koperen 

kannen, Friese staartklok,

strijkplank, leren poef,  Cd’s,

Ferrari T-Shirts, Ferrari Pos-

ters, keukenaccessoires, lam-

pen, dekens, kussens, antieke

klokken, stofzuigers, kleding,

bed, cavia/hamsterhok, dui-

venhok,  spinnenwiel, oude

schilderijen, elektrische orgel,

aanhangers, oude piano, blad-

blazer, hogedrukreiniger, op-

vouwbare picknicktafel, elek-

trische typemachine 2x, plan-

borden, visnet, epson matrix

printer, tosti-ijzer, kinderstoel,

konijnenhok, stalen damwand-

panelen + dakgoten, div vouw-

fiets v.a. € 95,-, 2 loungestoe-

len, antiek servies, whitebord,

halpro skelter + aanhanger.

partij Ferrari modelauto’s op 

= op. Stationsstraat 18 Ruurlo

0573-451426.

OPROEP Ter gelegenheid 

van het 40 jarig jubileum van

Zwem- en Waterpolovereni-

ging He-Key. Gezocht: oud

leden Jubileumdatum: 13 sep-

tember 2014 Meld je via mail-

adres he-key40jaar@hotmail.

com of via facebook.

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

KRINGLOOP DE BOEDELHOF

Enkweg 17b in Vorden

di t/m vrij 9.00 - 17.00

zat. 9.00 - 16.00

U KUNT NU BIJ ONS ALLE WIT-

EN BRUINGOED INLEVEREN,

HEEL OF DEFECT !!!

NIEUWE DEELNEMERS GEZOCHT
Voor de Drie Dagen Afslanktest ben ik op zoek naar mensen 
uit gemeente Bronckhorst en omgeving om Nieuwe 3-DAY 
TRY-OUT pakketten te proberen! Unieke kans om op een 
makkelijke manier kennis te maken met de Herbalife voeding 
en direct je eerste resultaat te boeken! 

Info: Jerna Bruggink 0575 - 46 32 05    06 - 55 166 420
 jbvitalcare@hotmail.com

Dagmenu’s 9 juli t/m 15 juli

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

Woensdag 9 juli
Runderbouillon met flensjes/Zwiebelrostbraten, uien, aardappelen 
en groente

Donderdag 10 juli
Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en zomer rauwkost-
salade/Pudding met slagroom

Vrijdag 11 juli
Tomatensoep/Vislasagne met spinazie, rauwkostsalade en Parme-
zaanse kaas

Zaterdag 12 juli (alleen afhalen en bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade/
IJs met slagroom   

Maandag 14 juli
Gesloten

Dinsdag 15 juli
Wiener schnitzel met frieten en zomer rauwkostsalade/IJs met 
slagroom

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

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

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

sen, tel (0575) 55 29 16, (06)

51 60 15 16.

Aangeboden:

Zoekt u?

Hulp in de huishouding

Bel 0638919361



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR
Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

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

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Vorden
Het Jebbink 4a, Vorden
www.monuta.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 
eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

en een drievoudig snoer wordt niet licht verbroken 
Prediker 4: 12

Op 16 juli 2014 zijn wij 50 jaar getrouwd.

U kunt ons daarmee op deze dag gelukwensen 
tijdens de receptie in de zaal van Hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24 in Vorden tussen 13.30 en 15.00 u.

Wim & Lydia Ruiterkamp -Visser

De Decanije 2
7251 CH  Vorden

E-mail: wim@ruiterkamp.eu

Wij stellen een gift voor één van de door ons 
gekozen doelen zeer op prijs.
- Hartstichting
- KWF Kankerbestrijding
In de zaal vindt u hiervoor duidelijk aangegeven 
collectebussen.

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

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Kersen en pruimen zo uit onze Bongerd
Volop heerlijke Kersen

Pruimen zo uit onze bongerd 500 gram 0.99
Komkommer en Sla samen 0.95

Tomaten 500 gram 0.75
Nieuwe oogst Frieslanders Dorè

Bildstar aardappelen 

Kadotip !! Doe het met een Streekproductenpakket 

Verdrietig delen wij u mede dat is overleden,
onze lieve zus, schoonzus en tante

Gerritjen Harmina Meenink
- Gerrie -

Weduwe van G.R. Verstege

* 11-8-1931                                       † 6-7-2014

 Brampton, Canada:  Jo en Oene Arends-Meenink
 Vorden: Karel en Leida Meenink-Nijhof
      neven en nichten

Arnhem, 6 juli 2014
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 500 gram BBQ spareribs

GRATIS BAKJE 
AARDAPPELSALADE

SPECIAL

Aubergine kip 
en papillotte

175
100 gram

VLEESWARENKOOPJE

runderrollade
+ 
boterhamworst

2982 x 100 
gram

KEURSLAGERKOOPJE

Shoarma 
pakket

695
samen

MAALTIJD IDEE

Zomer
zuurkool

398
500 gram

Kettelerij Bloembinderij v.o.f.

Wegens vakantie is ons bedrijf gesloten 
van 14 juli t/m 12 augustus

Jeanne Marguerite Bosboom-Batenburg

Mijn Jeanne   -   Onze moeder   -   Onze oma

is woensdag 2 juli 2014 overleden op 74-jarige leeftijd.

Jan Bosboom

Jan Paul & Marion
Pieterjan

Joost en Debby
Evelien

Hans & Wilma
Floris

Toon & Eva
Maartje

Noor
Derk

Bertyl & Michiel

Ben & Titin

de Jongstraat 33
7251 SC Vorden

Overeenkomstig de wens van Jeanne hebben we haar 
in gezinsverband begraven.

Wij hebben er een prachtig meisje bij!

Noémy
Berthilde Klein Brinke

Geboren op 1 juli 2014. 
Noémy weegt 4150 gram en is 51 cm lang.

Trotse ouders en zussen: 
Ferdy, Mariëlle 
Faylinn en Ilaiza Klein Brinke-Peters

Ruurloseweg 35a
7251 LA  Vorden

In memoriam

Annie Golstein-Barink

* 10-12-1945                                    † 11-07-1994

Mama, het is alweer 20 jaar geleden
en ik denk nog steeds aan jou.

Dikke kus Jacqueline



De schuur van de familie 
Scheffer was omgetoverd 
tot een ‘Deldens Buurtca-
fé’ en de jeugd vermaakte 
zich prima met de spel-
letjes en op het lucht-
kussen. Nadat voorzitter 
Joost Bloemendaal het 
feest had geopend, werd 
tijdens het vogelschieten 
het eerste schot gelost 
door Erna Bloemendaal 
(schutterskoningin 2013). 
Erna kon haar titel niet 
prolongeren, Gerrit Rossel 
werd voor tenminste één 

jaar de nieuwe koning van 
Delden.

De uitslagen van de ver-
schillende spelen zijn als 
volgt:
Vogelschieten: 1. Gerrit 
Rossel (schutterskoning) 
2. Tom Roerdink (lin-
kervleugel) 3. Gerdy van 
Schayk (rechtervleugel) 4. 
Ria Maalderink (kop) 5. 
Tom Roerdink (staart) 
Schieten vaste baan: 1. Ge-
rard Scheffer 2. Henri Eg-
gink 3. Bart Tiessink
Idem vrije baan: 1. Derk 
Besselink 2. Rutger Bloe-
mendaal 3. Gerben Vrug-
gink 
Bierpulschuiven: 1. Rena-
te Walgemoet 2. Ria Maal-
derink 3. Joke Broekgaar-
den
Biljart kegelen: 1. Paul 
Kolhorn 2. Anne Koolen 3. 
Heidi Wolbrink
 
Uitslagen kinderspelen:
Bierpulschuiven: 1. Sop-
hie Koolen 2. Anouk Vrug-
gink 3. Niels Koolen 
Biljart kegelen: 1. Meike 
Kolhorn 2. Timo Wentink 
3. Jan Douwe Besselink
Riboletto: 1. Jette Valk 
2. Dion Eggink 3. Sarah 
Koolen
Fles hengelen: 1. Niels 
Koolen 2. Jette Valk 3. 
Meike Kolhorn
Stoelendans Eerste groep: 
1. Anouk Vruggink. Twee-
de groep: Jette Valk.

Gerrit Rossel schutterskoning 
van Buurtfeest Delden

Delden - Er heerste vrijdagavond een gezellig 
sfeertje rondom het bedrijf van de familie Schef-
fer aan de Nieuwenhuisweg in het buurtschap 
Delden. Daar werd die avond onder ideale weers-
omstandigheden het Deldens Buurtfeest gehou-
den, bijgewoond door bijna honderd volwassenen 
en een hele schare kinderen.

Woensdag 9 juli 2014
10:00 Kermismarkt 2014 Hengelo
11:00 Achtkasteelentocht o.l.v. een VVV gids Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij op 
 Wijnboerderij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
19:00 Motoren demo’s Hengelo

Donderdag 10 juli 2014
15:30 Toeristenconcerten in de Dorpskerk Vorden
19:30 Zomeravondconcert Harmonie Vorden Vorden

Vrijdag 11 juli 2014
10:00 Fuchsiatuin opengesteld Wichmond
13:00 Zomerexpositie Vorden
13:30 Kinderspelen tijdens de Hengelose 
 Kermis Hengelo
13:30 Dansmiddag voor ouderen Hengelo
19:00 Vive la France in Hummelo Hummelo
19:00 Wielerronde Tour d’Hummelo Hummelo

Zaterdag 12 juli 2014
11:00 Tweedaagse Kunstmarkt in het kader 
 van Vive la France Hummelo
11:00 Gemengde Zweethutceremonie Vorden
11:00 Tweedaagse Brocantemarkt in het kader 
 van Vive la France Hummelo
13:00 Zomerexpositie Vorden
13:00 Kinderactiviteiten in het kader van 
 Vive la France Hummelo
15:30 Gratis Inloopconcert Vorden
21:30 Elle s’en va, Franse film in de openlucht Hummelo

Zondag 13 juli 2014
11:00 Tweede dag Kunstmarkt in het kader van 
 Vive la France Hummelo
11:00 Vogelschieten en vogelknuppelen voor 
 het hele gezin Hengelo
12:00 Kinderactiviteiten in het kader van 
 Vive la France Hummelo
13:00 Receptie voor het koningspaar en 
 Grote optocht Hengelo
13:00 Zomerexpositie Vorden
14:00 Celtic Wind treedt op in tuin van 
 Sint-Martinuskerk Baak
14:00 Gratis golfclinic Hoog-Keppel

Maandag 14 juli 2014
18:00 Velswijkse avond fiets4daagse Velswijk 

Dinsdag 15 juli 2014
10:00 Kerkstraat 15 Inloopochtend Hengelo

Woensdag 16 juli 2014
11:00 Achtkasteelentocht o.l.v. een VVV gids Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij op 
 Wijnboerderij ’t Heekenbroek Achter-Drempt

Bronckhorst

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

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

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

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

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

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

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

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

Op zondag 
20 juli is Monty 
Python Live 
(mostly) live bij 
ons te volgen. 
Monty Python 
geldt als een 
van de beste, 
origineelste, 
populairste en 
invloedrijkste 
comedygroepen 
van de afge-
lopen eeuw. 

De groep werd 
wereldberoemd 
door de popu-
laire tv-serie 
Monty Python’s 
Flying Circus 
(1969-1974) en 
films als Monty 
Python and the 
Holy Grail en 
Monty Python’s 
Life of Brian.

Bekijk de reünieshow van Monty Python 
op het witte doek bij Cinemajestic Zutphen

Tegen inlevering van deze advertentie € 2.50 korting op uw entree!
(1 bon per persoon en niet inwisselbaar voor iets anders).

Dreef 8               Zutphen                tel. 0575 - 512085

De Modehal
Kerkhoflaan 3c
7251 JW  Vorden
0575-551881

Tot 31 december 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 juli 2014

De beste uit Spanje!!!!!
Zoet en sappige nectarines
 10 voor € 2.99

GROENTE KOOPJES!!!!!
Hollandse snijbonen
heel 400 gram € 1.98
of gesneden 400 gram € 2.98
Hollandse trostomaten heel kilo € 1.49
Deze week !!! kant en klare kantoneese
kipschotel met witte rijst + GRATIS
bakje rauwkost  naar keuze p.p. € 6.98



Monty Python geldt als een van de 
beste, origineelste, populairste en 
invloedrijkste comedygroepen van 
de afgelopen eeuw. De groep werd 
wereldberoemd door de populaire 
tv-serie Monty Python’s Flying Cir-
cus (1969-1974) en films als Monty 
Python and the Holy Grail en Monty 
Python’s Life of Brian.

Like, deel en win
Contact mag 3 setjes van 2 kaarten 
weggeven voor deze unieke voorstel-
ling. Wil jij erbij zijn? Like onze Fa-
cebookpagina (www.facebook.com/
ContactAchterhoek), deel het bericht 
over de reünieshow van Monty Py-
thon en maak kans op deze tickets! 
In de krant van week 29 en op Con-
tact.nl worden de winnaars op don-

derdag 17 juli bekendgemaakt!

2,50 euro korting
Ook de lezers die niet winnen, blij-
ven niet met lege handen staan.  Deze 

week staat er een speciale Monty 
Python-advertentie in Contact. Knip 
deze uit, lever hem in bij de kassa en 
ontvang 2,50 euro korting op het en-
treebewijs.

Cinemajestic en Contact geven tickets weg

Win kaarten voor de Monty 
Python reunieshow!
Zutphen - Bekijk de reünieshow 
van Monty Python op het witte 
doek bij Cinemajestic Zutphen! 
Op zondag 20 juli is Monty ¿Py-
thon Live (mostly) live in deze bi-
oscoop te te volgen. Contact geeft 
in samenwerking met Cinemajes-
tic 3 setjes van 2 kaarten weg!

Voorzitter André Knoef opende de 
avond, deed mededelingen over het 
programma van het Medlerfeest en 
bedankte de sponsors voor hun in-
breng. André kondigde tevens de 
artiesten aan en overhandigde na af-
loop de prijzen aan de winnaars. Tes-
ke, Naomi, Evelien en Anna behaal-
den bij de jeugd de eerste prijs. Zij 
lieten een prachtige dans-act zien op 
het nummer van Pharrell Williams. 
De tweede prijs ging naar Wesley, 
Pascal, Wouter en Ghylain met het 
nummer ‘That Power’ van Will.i.am 
Ft. Justin Bieber. De derde prijs werd 
gewonnen door Anna, Ghylain en 
Quincy met het nummer Calm After 
The Storm van The Common Linnets. 
Het publiek kon middels het invullen 
van stembiljetjes op hun favoriete 

act stemmen. Teske, Naomi, Eve-
lien en Anna behaalden maar liefst
38 van de 84 uitgebracht stemmen.
Bij de volwassenen ging de eerste
plek naar Arnold Winkels, Peter
Groot Nuelend, Ilse Boersbroek, Wen-
dy Wenneker en René Kamperman 
voor het nummer ‘Living Doll’ van
Cliff Richard en ‘The Young Ones’. Ze
kregen 30 van de 84 stemmen. Op de
tweede plaats eindigde ‘Medler City’
(dertien personen uit het Medler) met
het WK lied. De derde prijs ging naar
Joost Duin en Gerrit Otten met ‘Het
puntige balpenlied’. Het publiek kon
tussen de bedrijven door op een groot
scherm de voetbalwedstrijd Brazilië-
Colombia volgen. Licht, geluid en
muziek werd vrijdagavond professio-
neel verzorgd door het bedrijf Eduva.

Publiek vermaakte zich 
kostelijk bij ‘Medler Live’

Vorden - De organisatie van het Oranjefeest Medlertol was vrijdag-
avond 4 juli uitermate tevreden over de publieke opkomst in de El-
weco-Medo hal aan de Onsteinseweg. Daar werden de aanwezigen ver-
maakt met verschillende acts zoals playback, soundmix en sketches.

Winnaars volwassenen/Winnaars jeugd

Het feest begon met een kinderop-
tocht met versierde fietsen, skelters 
en karretjes. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren vond het vogel-
schieten zaterdagavond plaats. De 
vogel verleende alle medewerking: 
precies een kwartier voor de aftrap 
van de voetbalwedstrijd Nederland-
Costa Rica liet hij zich door Harm 
Boersbroek van de paal knallen. Dit 
was voor de schutters aanleiding om 
direct een plaats te zoeken voor het 
grote scherm in de hal. Bij het vogel-
schieten werd Henk Meijerink twee-
de (kop), Paul Bettink derde (rechter 
vleugel), Reinie Groot Nuelend vierde 
(linker vleugel) en Paul Zents vijfde 
(staart). De uitslagen van de volks- en 
kinderspelen zijn als volgt:

Jeugdvogelschieten: 1. Thije Alberts 
2. Sander van Duin (kop) 3. Rianne 
Reinders (linkervleugel) 4. Thijs Klein 
Geltink (rechtervleugel) 5. Deidere 
Koekenbier (staart)
Belschieten: 1. Henk Meijerink 2. Bert 
Berenpas 3. Reini Groot Nuelend
Bierpulschuiven: 1. Herbert Fokkink 
2. Reini Groot Nuelend 3. Gerrie En-
zerink
Dogkarrijden (ringsteken): 1. Marian 
Arfman 2. Anneke Eelderink 3. Jan-
nie Vliem
Flessentent (flessengooien): 1. Jan 
Hendriksen 2. Gerrie Enzerink 3. Ste-
fan Groot Nuelend
Korfbalgooien: 1. Kitty Enzerink 2. 
Jannie Vliem 3. Richard Vliem. 
Pijltjes gooien: 1. Reinier Groot Nue-
lend 2. Jannie Vliem 3. An Visschers
Doeltrappen: 1. Richard Vliem 2. Jan 
Hendriksen 3. Reinier Hendriksen
Schijfschieten: 1. Teun Brummelman 
2. Reini Groot Nuelend 3. Henk Oor-
tgiesen
Blikschieten: 1. Thijs Arfman 2. Marc 
Ribbers 3. Gerrit Nijenhuis 

Kinderoptocht
Fietsen: Malissa Weenk. Skelters: 
Demi en Tim Kamperman. Overige: 

Anouk Arfman en Dana Eelderink 
(Bloemenmeisjes)
Kinderspelen peuters: 1. Imke Groot 
Jebbink 2. Bernd Groot Jebbink / Ti-
mon Dostal 3. Lauren Peppelman

Groep 1: 1. Roan Eelderink, 2. Lotte 
Wiggers 3. Melissa Weenk. Groep 2: 
1. Luuk Arfman 2. Kimberly Weenk 
3. Lieke Reintjes. Groep 3: 1. Liem 

Koekenbier 2. Eline Woltering 3. 
Gilian Dostal. Groep 4: 1. Stijn Rib-
bers 2. Youri Ribbers 3. Mark Rib-
bers. Groep 5: 1. Ceddric Koekenbier 
2. Thijs Arfman. Groep 6: 1. Patrick 
Dostal 2. Demi Kamperman en Lisa 
Brummelman. Groep 7: 1. Wouter 
Uilenreef 2. Roos Blenkers 3. Pascal 
Havekes. Groep 8: 1. Tetske v/d Bigge-
laar 2. Anna Otten 3. Marit ten Have.

Oranjefeest Medlertol
Vorden - Na het succesvolle op-
treden van verschillende arties-
ten tijdens Medler Live, werden 
zaterdagmiddag de volks- en kin-
derspelen gehouden.

Harm Boersbroek - schutterskoning

Kinderoptocht

Tijdens deze bijeenkomst zal 
open water zwemster en teamlid 
van Dutch Ladies First, Janneke 
Harmsen-Bakker vertellen over 
haar geloof en zwemavonturen. Er 

zal een collecte zijn voor Stichting 
Metakids, deze stichting zet zich 
in voor kinderen met een stofwis-
selingsziekte en onderzoek naar de 
aandoening.

Bijeenkomst ‘Jezus is mijn coach!’
Wichmond - Op vrijdag 11 juli, 
om 20.00 uur, vindt in de Pro-
testantse kerk van Wichmond 
de bijeenkomst ‘Jezus is mijn 
coach!’ plaats.

De aanwezige professionals kunnen 
u deze avond alles over de ingeschon-
ken whisky vertellen. Naast de vele 
bekende merken op de proeftafels, 
zoals Lagavulin, Talisker, Aberlour 
en Dalwhinnie, zal er dit jaar ook een 
grote selectie van de zogenaamde ‘Ul-
timate Collection’ te proeven zijn.
The Ultimate Collection is een serie 
whisky’s speciaal geselecteerd door 
Han en Maurice van Wees voor The 
Ultimate Whisky Company in Ne-
derland. Zij zoeken naar de mooiste 
vaten whisky die te vinden zijn in 
Schotland om hiermee hun flessen te 
vullen. Alle flessen uit deze serie zijn 
unchill filtered, genummerd, niet bij-
gekleurd, single barrel en, sinds 2005, 
afgebotteld op 46% alcohol om zo de 
pure smaak van het geselecteerde vat 
in uw glas te laten komen.

Op iedere fles Ultimate vindt u de
datum van distillatie, de bottelda-
tum en het vatnummer. Het gaat
om kleine volumes unieke whisky’s
van absoluut topniveau. Naast een
fantastisch aanbod whisky’s vindt u
dit jaar ook een ruime selectie aan-
verwante whisky artikelen, zoals gla-
zen, boeken, t-shirts, miniaturen en
magnums.  Speciaal voor de Whisky
Trail zal Chocolaterie Magdalena een
aantal unieke whisky bonbons ma-
ken, deze zullen tijden de Whisky 
Trail verkocht worden. 
Kaarten á 25 euro zijn vanaf heden
te koop bij Slijterij & Wijnhandel 
Sander Pardijs te Vorden. Voor meer
informatie zie www.slijterijvorden.
nl, de Facebook pagina van Slijterij
& Wijnhandel Sander Pardijs of bel 
(0575) 554264

Wegens succes: 
derde Whisky Trail Vorden

Vorden - Op vrijdagavond 12 september organiseert Slijterij & Wijn-
handel Sander Pardijs wederom een Whisky Trail in zaal ‘de Herberg’
aan Dorpsstraat 10 te Vorden. Tijdens de Whisky Trail ontvangt u een
eigen proefglas, dit glas kunt u bij diverse stands laten vullen met de
mooiste, niet alledaagse whisky’s. U kunt kiezen uit een ruim aanbod
van rond de honderd whisky’s.

De speciaal geselecteerde ‘Ultimate Collection’ whisky

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL



Marian heeft geen opleiding in schil-
deren gehad. Zij heeft een opleiding 
in mode en kleding gevolgd. Deze 
opleiding is ook zeker van invloed ge-
weest op haar manier van schilderen. 
Ruim 25 jaar is Marian werkzaam 
geweest in de grafische sector, de 
laatste jaren als grafisch ontwerpster. 
Marian laat zich voor haar schilderij-
en inspireren door onder meer mu-
ziek, boeken, films, mode en intrige-
rende historische figuren. Dit vertaalt 
ze naar kleurige composities in acryl-
verf/collagetechniek. Naast schilderij-

en houdt Marian zich ook bezig met
fotograferen. In eerste instantie is zij
begonnen met fotograferen als studie
voor haar schilderijen, inmiddels is 
fotografie een op zichzelf staand me-
dium geworden. In Hengelo zijn deze
keer haar schilderijen te zien.

Deze bijzondere expositie is de maan-
den juli en augustus te bekijken in
bibliotheek Hengelo. Adres: Sterre-
weg 10. Op onze website kunt u de 
openingstijden vinden. Kijk op: www.
bibliotheekwestachterhoek.nl

Expositie Marian Groot 
Wassink in bibliotheek 
Hengelo

Hengelo - Tijdens de zomermaanden juli en augustus exposeert Mari-
an Groot Wassink haar schilderijen in bibliotheek Hengelo. Marian is
geboren en getogen in Vorden. Schilderen is haar passie. Zij schildert
al vanaf haar veertiende, maar pas de laatste jaren laat zij dit zien, 
onder andere door te exposeren.

Eén van de schilderijen van Marian Groot Wassink uit Vorden.

De Vordense kerk is zeer geschikt 
voor de concerten en het Lohmanor-
gel wordt weleens getypeerd als ‘een 
groot orgel voor een dorp als Vorden’.
Joop van Goozen (1960) vult het half-
uurtje muziek met composities van 
Franz Xavier Schnizer, J.S. Bach en 
Vincenzo Antonio Petrali. Van Goo-
zen studeerde orgel aan het Swee-
linck Conservatorium te Amsterdam 
bij Bernard Bartelink en Jacques van 
Oortmerssen, en clavecimbel bij Ton 
Koopman. Aan het conservatorium 
van Alkmaar studeerde hij bij Harold 
Lenselink koordirectie.Van Goozen 
won prijzen op internationale orgel-
concoursen in Nijmegen (1986) en 
Roeselare (1989) en was van 1990 tot 
2010 de vaste bespeler van het unieke 
31-toonsorgel (Teylers Museum Haar-
lem, vanaf 2009 Muziekgebouw aan 

het IJ, Amsterdam). In 2000 verscheen 
van hem een CD met 31-toonsmuziek 
van onder andere Henk Badings, Pe-
ter Schat, Jos Zwaanenburg en Ivan 
Wyschnegradsky. Ook bracht hij or-
gelwerken in première van o.a. Guus 
Janssen, Joep Straesser, Alexandre 
Hrisanide en Wim de Ruiter. Naast 

kerkmusicus is Joop van Goozen ac-
tief als dirigent van onder andere het 
Heemsteedse kamerkoor Sola Re So-
nare en het Concertkoor NSF in Hil-
versum. 
De toegang tot het concert is gratis, 
wel wordt een collecte gehouden. Zie 
ook www.muziekdorpskerkvorden.nl.

Toeristenconcert in Vordense Dorpskerk
Vorden - Donderdagmiddag 10 
juli verzorgt Joop van Goozen 
van 15.30 tot 16.00 uur het Toe-
ristenconcert in de Vordense 
Dorpskerk. Deze toeristenconcer-
ten zijn geïnitieerd door Muziek 
Dorpskerk Vorden en worden 
duidelijk een instituut in het va-
kantieseizoen. De onlangs opge-
richte Stichting Vrienden van de 
Dorpskerk Vorden draagt boven-
dien bij aan het initiatief.

Joop van Goozen

Genoemd drietal vindt het gezellig 
met een groep op stap te gaan. Het 
is gemakkelijk: alles wordt voor je 
geregeld, goede plaatsen, geen par-
keerproblemen, niet zelf in de winter 
moeten rijden, niet alleen over straat 
hoeven gaan. Mensen die wat minder 
goed ter been zijn worden altijd ge-
holpen door anderen en de buschauf-
feur. Wat zeer gewaardeerd wordt is 
de introductie die men van de werk-
groepleden in de bus krijgt op weg 
naar museum of voorstelling. Door 
die grotere kennis van wat men gaat 
zien en horen, krijgt het een meer-
waarde.
Bovendien wordt men ook wel eens 
positief verrast door het onbeken-
de, een voorstelling waar men zelf 
nooit voor gekozen zou hebben. Als 
hoogtepunten van de afgelopen sei-
zoenen noemde men: alle voorstel-
lingen waar veel beweging inzit, dus 
de musical/dans voorstellingen, zoals 
het ballet Carmen door Oekraïense 
groep, het Zwanenmeer, de musical 
Amandla! Mandela over het leven 
van Nelson Mandela. 

Nog een greep: de voorstelling over 
het leven van Toon Hermans en de 
toneelstukken “Van oude mensen de 
dingen die voorbijgaan” en “De ker-
sentuin”. Ook de klassieke muziek, 
concerten door Het Gelders Orkest, 
heeft haar eigen liefhebbers en dit 
geldt ook voor de pianist Wibi Soer-
jadi. Al met al blijkt het initiatief van 
de Kunstbus dus zeker aan te slaan 
bij de doelgroep. Een advies van de 
deelneemsters was om de leeftijd 
naar 55 jaar te verlagen: het is heus 
niet alleen leuk voor senioren. Waar-
van acte.

Ook voor dit seizoen zijn er weer 
mooie uitjes gepland: Woensdag 
24 september van 11.30 uur-15.00 
uur museum Wasserburg Anholt in 
Duitsland; donderdag 20 november 
vanaf 20.00 uur het toneelstuk “De 
ontdekking van de hemel”; donder-
dag 8 januari 2015 20.00 uur piano-
concert door Wibi Soerjadi; woens-
dag 11 maart 2015 20.00 uur cabaret 
“Gewoon doen” door Tineke Schou-
ten. 

Men kan zich nog opgeven tot 15 au-
gustus, ook als men niet in Vorden of 
Wichmond-Vierakker woont, maar 
in de omgeving. Affiches en inschrij-
vingsformulieren, waarop meer in-
formatie, zijn verspreid: in Vorden in 
de bibliotheek, dorpscentrum, VVV, 
kantoor Stichting Welzijn (de initi-
atiefnemer) en nog op vele andere 
plaatsen. In Linde in de Lindese Molen 
en ’t Proathuus. In Wildenborch in 
de Wildenborcherhof en Kapel Wil-
denborch. In Wichmond-Vierakker 
op informatiebord bij milieustraat, 
bij bakker Besselink en het Ludgerus-
gebouw. Voor nadere informatie kan 
men bellen met de werkgroepleden: 
Antoinette Timmer telefoon 552027; 
Nienke Slabbekoorn 846368 of Jose-
fine Meijer 547930.

Kunstbusreizigers van het eerste uur

Vorden - De Kunstbus Vorden en omgeving reist dit jaar voor de zesde 
keer naar musea en theatervoorstellingen. Mevrouw L. van Ruller is 
vanaf het begin een enthousiaste deelneemster. Zij vond en vindt het 
een geweldig leuk initiatief. De heer en mevrouw Tuitert-Gotink doen 
mee vanaf het moment dat zij vijf jaar geleden in Vorden kwamen 
wonen. Het gaf hen de mogelijkheid om gelijk wat cultuurminnende 
mensen te leren kennen. Zij zelf hebben jarenlang toneel gespeeld.

Lieneke van Ruller en het echtpaar Tuitert

Giesbers en de onderaannemers zijn 
half mei weer met de bouw begon-

nen. Eerst is de bouwplaats opge-
ruimd en opnieuw ingericht. Aan-
wonende bewoners kunnen nu weer
zien dat er gewerkt wordt. 
Al met al heeft de vertraging zeker
vier maanden geduurd. ProWonen
had de woningen voor de aanko-
mende bouwvak willen opleveren. 
Dit wordt nu naar verwachting eind
2014. Dan wonen zeven cliënten van
Sensire, die nu nog in het te slopen 
verzorgingshuis wonen, en vijf klan-
ten van ProWonen, in hun nieuwe 
huis!

Bouw Pastorieweg eindelijk van start
Vorden - Het heeft even geduurd, 
maar er wordt eindelijk gebouwd 
aan de twaalf levensloopgeschik-
te woningen aan de Pastorieweg 
in Vorden. Na het faillissement 
van bouwbedrijf Goldewijk uit 
Doetinchem heeft het bouwpro-
ject enkele maanden stilgelegen. 
De curator van Goldewijk heeft 
een nieuwe aannemer gevonden. 
Dit is Giesbers uit Wijchen.

Wethouder Spekschoor (rechts) en wethou-
der Seesing takelen de plaat van de verdie-
pingsvloer omhoog.

De handeling gebeurt onder toeziend oog van de omwonenden.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

OOK HET VERTROUWDE ADRES VOOR 
EEN OCCASION PIANO 

KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN IN  
ONZE SHOWROOM

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)

AMBACHTSWEG 2A
7251 KW VORDEN

 HET WERKVELD
WWW.HET-KLAVIER.NL

 FACEBOOK.COM/HET-KLAVIER

IJssel
computerservice

*

*

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten omheiningen, afrasteringen, 
schuttingen en nog veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers.
Reparatie van alle merken trailers

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

Vanaf woensdag 09-07-2014

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding JULI
PVC VLOEREN AKTIE
PVC incl. ondervloer egaliseren*, 
lijm en legkosten en BTW: Deze 
maand vanaf € 39,95 per m2

* Vele kleuren mogelijk, vraag naar 
de voorwaarden.

Volg ons nu ook op

Inl.: Eddy of Anne-Marie Pelgrum
Steenderenseweg 17a | 7255 KC Hengelo (Gld.)

Telefoon: 0575 - 46 21 31

www.zorgboerderijdenbranderhorst.nl

WOLINNAME
Zaterdag 19 juli

van 9.15 tot 11.30 uur
Lage Lochemseweg 5

Warnsveld. 

Voor info: J. Wolf
tel. 06-10262418



Kroon op het werk
De verkiezing ‘Uitzendbureau van 
het Jaar’ is een initiatief van Q&A 
Research & Consultancy en CTB Flex. 
Brancheverenigingen ABU en NBBU 
ondersteunen de verkiezing. 
Monique Berendsen over het onder-
zoek: “Alle opdrachtgevers en uit-
zendkrachten die de afgelopen twee 
jaar met ons contact hebben gehad, 

hebben ons mogen beoordelen. Op 
deze manier word je dus ook echt 
van twee kanten beoordeeld op je 
kwaliteit. Dat we eerste worden met 
een schitterend rapportcijfer van 8,22 
is de kroon op het werk. In het 10e 
bestaansjaar, uitverkozen worden tot 
beste MKB uitzendbureau van Neder-
land is een enorm compliment voor 
ons team!” 

Persoonlijk contact als basis
“Deze prijs sterkt ons in onze werk-
wijze. Match 4U is een lokaal opere-
rend uitzendbureau met een team 
van 6 mensen. Persoonlijk contact 
is de basis van onze dienstverlening 
en toegevoegde waarde. Samen met 
mijn team streven we ernaar om al-
tijd de beste prestaties te leveren. 
Door de vele stemmen en beoorde-
lingen hebben we een goed inzicht 
van hoe opdrachtgevers en uitzend-
krachten over ons denken. Ik wil dan 
ook iedereen bedanken voor de me-
dewerking aan dit onderzoek!”, aldus 
Monique.

Match 4U weer beste MKB 
Uitzendbureau van Nederland

Lochem - Donderdagavond 3 juli is bekend gemaakt dat uitzendbu-
reau Match 4U het beste uitzendbureau van Nederland in de categorie 
MKB is geworden. Het uitzendbureau uit Lochem werd in 2013 tweede 
bij de uitverkiezing en won de prijs eerder in 2012. Monique Berend-
sen, directrice van Match 4U nam de prijs trots in ontvangst.

Monique Berendsen toont temidden van haar team de prijs die hoort bij de verkiezing ‘Uitzendbureau van het Jaar’.

Na een week van opbouw kon zater-
dagmiddag het feest van start gaan 
tijdens de jaarlijkse kindermiddag die 
dit jaar in het teken stond van Oud 
Hollandse spelletjes. Overal waar je 
keek zag je kinderen druk bezig met 
zaklopen, koekhappen, blikgooien, 
sjoelen, spijkerpoepen en meer. Daar-
naast was er de mogelijkheid om een 
ritje op een van de pony’s te maken, 
op het springkussen te springen of in 
de mega zandbak te spelen. De mid-
dag werd begeleid door een enthousi-
aste groep vrijwilligers die er voor elk 
kind een leuke dag van wilde maken. 
Na afloop van de kindermiddag werd 
het terrein in razend tempo omgeto-
verd voor ’s avonds, de laatste punt-
jes op de i, en het feest kon beginnen. 
Nederlandstalig, Pop, Rock en Happy 
Hardcore, alles was aanwezig tijdens 
het spektakel Booming Vorden. De 

live acts 30EuroLive, Ronny Ruys-
dael, Paul Elstak en natuurlijk ook de
jongens van Black Knight hebben er
één groot feest van gemaakt. De ar-
tiesten en het publiek vloeide mee in
de uiterst gezellige sfeer. Jong, oud, 
man, vrouw, het was voor niemand 
gek genoeg. Voor de Daredevils on-
der de achthonderd bezoekers was er
ook nog een uitdaging: de ‘Booming
Bull’ met als prijs een echt authen-
tiek Bull Rider shirt. Menigeen zal er
nog moeilijk van lopen. Volgend jaar,
op zaterdag 27 juni, gaat het feest
verder tijdens Booming Vorden ‘The
Story Continues’. 
Hierbij worden alle sponsoren en vrij-
willigers bedankt die deze editie van
Booming mede mogelijk hebben ge-
maakt. Een uitgebreid fotoverslag is 
te vinden op www.stevo.nu.

Booming Vorden wederom 
donders gezellig

Vorden - Zaterdag 28 juni vond de tweede editie van Booming Vorden
plaats.

Het wedstrijdwater voor de gelegen-
heid was de Oude Berkel in Borculo. 
In totaal zaten hier dertien vissertjes 
aan de waterkant. Het weer werkte 
mee: de temperatuur was goed en 
af toe scheen het zonnetje. Er werd 
redelijk tot goed, maar bovenal door 
iedereen vis gevangen. Samen vingen 
de jeugdleden namelijk 74 vissen met 
een totale lengte van 10 meter en 83 
centimeter. De uitslag is als volgt:

Categorie 6 t/m 10 jaar:
1. Floris van Zeeburg, 14 stuks, 193 cm.
2. Tomas Oonk, 7 stuks, 101 cm.
3. Ties Dekkers, 7 stuks, 94 cm.

Categorie 11 t/m 16 jaar:
1. Twan Meppelink, 9 stuks, 124 cm.
2. Max Bruinsma, 6 stuks, 93 cm.
3. Thijmen van Dijk, 5 stuks, 74 cm.

Jeugdbegeleidersteam HSV De Snoek-
baars Vorden wenst iedereen een
fijne vakantie met veel visplezier, en
hopelijk tot volgend jaar!

Vijfde jeugdwedstrijd van 
HSV de Snoekbaars
Borculo - Op dinsdagavond 1 juli 
hebben de jeugdleden van HSV 
De Snoekbaars hun vijfde en te-
vens laatste wedstrijd van dit sei-
zoen gevist.

Voorgaande jaren werden er altijd 
twee routes gereden en kwamen de 
deelnemers tussen de middag terug 
op de Kasteelweide bij Kasteel Vor-
den. Nu is er slechts één route. De 
organisatie heeft voor deze opzet 
gekozen om de deelnemers eens een 
ander deel van onze prachtige streek 
te kunnen laten zien. Afgelopen jaar 
was de deelname in Vorden, ondanks 
een afname in vergelijking met het 
voorgaande jaar, het grootste van alle 
ritten in Nederland en met de nieuwe 
opzet wil de organisatie dit overtref-
fen. Daarnaast hoopt de vereniging 
dat het aantal bezoekers van dit rij-
dende museum zal toenemen. De 
nieuwe route kent prachtige plekjes 
om het verleden te laten herleven in 
het heden. 
Net als voorgaande jaren zal er ge-
start worden op de Kasteelweide bij 
Kasteel Vorden. Voor de start zal de 
presentatie van de deelnemende rij-
tuigen plaatsvinden. Tijdens deze 
presentatie inspecteren deskundigen 
de aanspanningen, dit is ook voor be-

zoekers de moeite waard om te zien. 
De eerste stop wordt dit jaar gehou-
den bij Kasteel De Wildenborch. Na 
deze stop verplaatst het geheel zich 
richting Ruurlo waar nabij de Oran-
gerie en Kasteel Ruurlo de stop voor 
de lunch wordt gehouden. Na de 
lunch rijden de aanspanningen via 
Huize Onstein en Kasteel Kieftskamp 
weer terug naar Vorden voor het tra-
ditionele defilé door het dorp, langs 

Hotel Bakker. Hier geeft een speaker 
meer informatie over de rijtuigen. Na 
het defilé arriveren de aanspannin-
gen weer op de kasteelweide bij Kas-
teel Vorden alwaar de prijsuitreiking 
plaats zal vinden. 
U kunt zich nog opgeven tot 18 juli 
(zie www.kastelerit.nl). Te zijner tijd 
zal in Contact nadere informatie op-
genomen worden over de tijden, deel-
nemers en de route.

Nieuwe menroute voor Kastelenrit 
Vorden
Vorden - Menvereniging In de 
Reep’n Vorden e.o. organiseert 
op 10 augustus voor de 38e keer 
de kastelenrit met authentieke 
rijtuigen en heeft dit jaar een 
mooie nieuwe route uitgezet.

Tijdens de Kastelenrit zijn vele traditionele rijtuigen te zien.

De opbrengst van de collecte in 
Vorden was € 1.475,-. Handicap.

nl dankt alle gulle gevers en in 
het bijzonder de collectanten, die 

een paar uur van hun tijd hebben 
gegeven om zich in te zetten voor 
mensen met een handicap. Handi-
cap.nl kan niet zonder u en hoopt 
volgend jaar weer op u te mogen 
rekenen!

Handicap.nl dankt alle gulle gevers
Vorden - In de week van 23 t/m 28 juni hield Handicap.nl haar 
jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap en/of 
chronische ziekte in Nederland.

- advertorial -

Nieuw in Zelhem
Sinds 5 juni 2014 heeft Voetencentrum Wender een nieuwe podo-
therapie praktijk geopend in Zelhem. Op deze locatie zal podothe-
rapeute Nina van de Brug werkzaam zijn. Zij zal al uw voetklachten 
of klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de 
voeten behandelen.

Voetencentrum Wender. “Vandaar 
dat wij gevestigd zijn in de fysiothe-
rapie praktijk Zelhem”, geeft van de 
Brug aan. “Dankzij deze brede kijk 
en aanpak krijgt elke patiënt een op-
timaal persoonlijk behandelplan”.

Van de Brug vertelt: “Naast de re-
guliere voetzorg vinden wij de zorg 
voor de diabetische en reumatische 
voet ook erg belangrijk. Onder het 
motto ‘voorkomen is beter dan 
genezen’ besteden wij vooral veel 
aandacht en tijd aan preventie hier-
van. Binnen onze praktijk wordt er 
gewerkt met de nieuwste technolo-
gie op het gebied van het opmeten 
van de voet. Dit wordt gedaan met 
een digitale drukmeetplaat en 3D-
Op deze manier krijgen we een be-
ter beeld van uw voeten. Hierdoor 
kunnen we bijvoorbeeld op maat 
gemaakte podotherapeutische zo-
len vervaardigen”. Het adres van de 
nieuwe praktijk is Magnoliaweg 104 
te Zelhem.

Voor vragen of meer informatie 
kunt u terecht op onze website 
www.podotherapeut.nl of op ons e-
mailadres info@podotherapeut.nl
Voor afspraken kunt u bellen naar: 
088 - 454 77 00
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Acceptatie 
Het gaat niet altijd van een leien dakje 
en ze wordt niet door iedereen met 
open armen ontvangen. “Als mijn neus 
iemand niet aanstaat krijg ik te horen, 
ga jij maar weg. Soms kan dat een om-
weg zijn naar toch contact maken. Dat 
moet ik inschatten, kan ik bij de deur 
misschien toch nog even terugkomen? 
Zo niet, dan moet ik de afwijzing res-
pecteren, dan moet ik echt weg. Ik vind 
het prachtig als ze me wel accepteren. 
Als ze zeggen, o wat bent u mooi. Nou, 
dan draai ik een extra rondje.” Soms 
bouwt ze contact op in meerdere be-
zoekjes. “Als ik vaker in een groep kom 
en iemand mij steeds wegstuurt, dan 
blijf ik toch in een hoekje op een stoel 
zitten, bescheiden op de achtergrond. 
En dan is er vaak veel nieuwsgierig-
heid. Soms heb je dan de keer erna 
juist met degene die jou wegstuurde 
meer contact dan met de anderen. Zij 
bepalen wat er gebeurt. Ik kom alleen 
maar op visite.” 

Attributenkoffer
Kenmerkend voor een miMakker is dat 
hij of zij op integere wijze heel subtiel 
contact probeert te maken. “Bij bedle-
gerige mensen beweeg ik alleen mijn 
hand, ze merken dat het donkerder 
wordt als ik die boven hun ogen be-
weeg. Dan doen ze soms hun ogen 
open, maar ik hoor ook aan hun adem-
haling dat ze merken dat ik er ben. Ik 
gebruik ook mijn stem. Niet door te pra-
ten, maar met geluiden, herhaling van 
woorden of klanken van de ander, waar 
ik dan ook passende gebaren bij maak.”
Altijd heeft miMakkus Merel haar 
koffer vol spullen bij zich. Die kof-
fer doet het goed als afl eiding als ze 
ergens binnenkomt. ”Nieuwsgierig 
kijken naar mij en naar de koffer, wat 
heeft ze daarin? Vragen: ga je op reis? 
En als er dan geen onderbroekjes en 

De landelijke Stichting miMakkus, voor-
heen ‘Mijn vriend de clown’, heeft sinds 
2002 een opleiding voor belevingsge-
richte zorg door clownerie, specifi ek 
voor mensen met een ernstige vorm van 
dementie of met een ernstige verstan-
delijke beperking. Anno 2014 zijn er ruim 
160 gecertifi ceerde ‘miMakkers’, zoals 
deze clowns zich noemen, vooral in het 
zuiden van ons land. De miMakkers brei-
den uit naar het noorden en Ymca Ber-
ger werkt al zo’n zes jaar als miMakker 
Merel in de regio rond Doetinchem. Wat 
maakt het ‘mimakkeren’ zo bijzonder? 
 “Ik wil graag dementerende ouderen 
aandacht en contact bieden naast de da-
gelijkse praktische zorg. Net dat beetje 
extra en zó belangrijk. Daarom heb ik de 
miMakkus opleiding gedaan. In een ar-

tikel erover las ik: contact leggen van 
hart tot hart’, dat raakte me. En ik heb 
ook wel iets met theater, spelen met 
gebaren en mimiek, gek doen met een 
clownsneus, dat haalde me over de 
streep.“ Ze moest auditie doen, want 
niet iedereen is er geschikt voor. Zo 
moest Ymca afl eren om te praten. “Als 
activiteitenbegeleidster klets ik men-
sen de oren van de kop. Als miMakker 
moest ik leren stil te zijn. Je moet een 
groot invoelingsvermogen hebben, je-
zelf kunnen leegmaken, in het hier en 
nu zijn, niet aan andere dingen denken. 
Daar begonnen we elke les mee, want 
het is je basis voor het contact maken 
met de ander. Want zij merken direct of 
je er echt ‘bij’ bent, of je iets speelt of 
oprecht bent.”

Ruim 15 jaar werkt Ymca Berger al als activiteitenbegeleidster voor ouderen. 
Het behouden van hun levensvreugde, ook in moeilijke omstandigheden. 
Dat is wat ze wil en sinds 2008 kruipt ze daarvoor regelmatig in de huid van 
een clown. Als miMakker Merel richt ze zich in de regio Achterhoek speciaal 
op het contact maken met demente ouderen. 

toiletspullen in zitten, vinden ze dat 
leuk. En altijd pakken ze iets uit de kof-
fer. Zo heb ik een mondorgel, dat werkt 
vooral bij de mannen, omdat die vaak 
vroeger zelf mondorgel speelden. Vaak 
is er een klik als ik hen mijn tweede 
mondorgel geef. Soms spelen ze maar 
een paar seconden, want dan is de 
adem op, maar die zijn zó waardevol.” 

Toegevoegde waarde
Ze is vrijwel de enige miMakker in de 
Achterhoek op dit moment. Daar ligt 
dus genoeg te doen voor haar? Maar 
ze schudt haar hoofd. ”Nee, ik werk 
gemiddeld één keer per week, want 
er is geen budget voor in de reguliere 
fi nanciering van de zorg. Of ik werk heb 
in instellingen is afhankelijk van extra 
gelden uit donaties en sponsoring. Ze 
kunnen dan ook kiezen voor een muzi-
kant of een andere activiteit. Ik heb me-
zelf hier goed verkocht en op de kaart 
gezet, onder meer door aan te bieden 
gratis stage te lopen. En met een paar 
instellingen heb ik structureel contact, 
daar ga ik met regelmaat naar toe.“ 
Doodzonde vindt Ymca het dat er niet 
meer ruimte voor is. “In de ouderen-
zorg gaat het juist om die kleine dingen, 
de aandacht en rust die je kunt uitstra-
len. De verzorgenden werken knetter-
hard, ze hebben geen tijd voor extra’s. 
Wat ik doe is toegevoegde waarde! “
www.mimakkus.nl 

Klaproosjes
Toen ik nog in Amsterdam woonde, 
zo’n twintig jaar geleden, zag ik ie-
mand lopen met een telefoon in zijn 
hand waarmee hij aan het bellen was. 
Ik dacht dat hij gestoord was. Wie 
gaat er nou op straat lopen bellen? Is 
het zo belangrijk dat het niet even kan 
wachten tot je thuis bent? We hadden 
destijds nog maar nauwelijks een ant-
woordapparaat en moet je nu zien. Als 
je je telefoon een dag kwijt bent, voel je 
je al ongemakkelijk. Ik denk dat het op 
dit moment de meest gebruikte acces-
soire is, misschien is het zelfs wel de 
meest gebruikte ooit. Het is nauwelijks 
meer voor te stellen dat je vroeger op 
pad ging en als er dan iets gebeurde, 
een treinvertraging, een ongeluk, iets 
wat even anders liep dan gepland, hoe 
deden we dat dan? Werden we na 3 
minuten onrustig omdat we niemand 
konden bereiken? Nee, je wachtte ge-
woon op de volgende trein of bus, liep 
een eind over de vluchtstrook om het 
via het sos-paaltje om hulp te vragen 
of belde met een munttelefoon in een 
cel en als er dan niemand opnam, had 
je pech. Sommige mensen zouden nu 
de zenuwen krijgen van het idee, maar 
soms krijg ik die juist van het gejakker, 
het opgefokte, het snelle en gejaagde. 
En vooral van het ongeduldige. Ik ben 
niet 24 uur per dag bereikbaar en ben 
het ook niet van plan, ook al zou het kun-
nen. Toen ik 5 weken in India verbleef, 
viel vooral het geduld van de mensen 
me op. Ze wachtten rustig een uur, 3 
uur of zelfs 7 uur voor iets waar wij nog 
geen vijf minuten voor over hebben. Ik 
zat in eerste instantie nog in mijn snelle 
Westerse modus tot ik mezelf een trap 
op voelde rennen en me realiseerde dat 
ik me in een totaal andere wereld met 
een totaal ander klimaat bevond en dat 
ik mezelf en mijn tempo wel eens even 
aan mocht passen. Van alles ging je 
zweten, zeker in het moessonseizoen, 
en rennen was daarbij niet zo’n goed 
idee. Het was leuk om terug in Am-
sterdam te merken dat ik op m’n dooie 
gemakje wachtte op groen licht terwijl 
iedereen om me heen door rood fi ets-
te. Ik word nu regelmatig uitgedaagd 
bij de spoorwegovergang naar de Mars 
in Zutphen, waar je soms tergend lang 
moet wachten, soms zelfs voor niets 
als er geen enkele trein voorbij komt. 
Ga ik me lopen opfokken? Ja, soms 
wel. Of gebruik ik die momenten om 
even stil te staan en mijn adem te voe-
len, de klaproosjes aan de kant van de 
weg te zien? Ja, dat ook. Als dan mijn 
mobiel gaat, laat ik hem lekker gaan. Nu 
even niet.

 

 

Door: Dini Wildschut

Ymca Bergers alter ego: miMakker Merel

miMakkus Merel -  van hart tot hart

(Advertentie)

OpenLuchtTheater Eibergen
Zaterdag 12 juli,
14.00 tot 23.00 uur

Het beste poptalent uit de 
Achterhoek en Twente presen-
teert zich tijdens dit festival. Er 
zijn zeer uiteenlopende optredens 
van bands, singer- songwriters 
en meer. 

Zie de timetable en 
www.openluchttheatereibergen.nl

Locatie: 
Grotestraat 46, Eibergen. 

in Hummelo 
Vrijdag 11 juli (19.00 uur) 
tot zondag 13 juli 17.00 uur

 Slenteren langs marktkramen, snuffelen tussen de 
brocante, genieten van beeldende kunst, met een 
glas wijn bijkletsen met familie en vrienden op een 
van de vele terrasjes, livemuziek, het klik-klak van 
jeu-de-boulesballen, de uitnodigende geuren van 
eetstandjes… Een regelrechte sfeer van een zo-
merse middag in een Zuid-Frans dorp. U vindt het 
ook in Hummelo, komend weekend. 
Dit cultureel toeristisch evenement wordt voor 
de tweede keer georganiseerd en wist vorig jaar 
10.000 bezoekers te trekken. Programma: schilder-
wedstrijd, brocantemarkt, wielerronde, Franse fi lm-
avond in de openlucht, kunstmarkt, kinderactivitei-
ten, culinaire toppers en streekproducten, muziek 
en theateroptredens.            www.vive-la-france.nl

Locatie: Dorpsstraat 9 en Dorpsstraat 30, Hummelo

een miMakker maakt contact op 
het niveau van de kwetsbare mens

een maatje in het eigen tempo, 
het eigen ritme en in de eigen 
belevingswereld

puur en gericht op de emotie 
van de ander



ZOmerfeesten 2014
in VOrden!

3 dagen spetterend
feest & kermis

DONDERDAG 17 JULI
14.00 uur: aanvang kermis

VRIJDAG 18 JULI
de gebruikelijke weekmarkt in de ochtend (op de Bleek)

14.00 tot 20.00 uur: de jaarlijkse braderie
14.00 uur: kermis tot in de late uurtjes
 
ZATERDAG 19 JULI
14.00 tot 17.00 uur: de jaarlijkse
kinderkleedjesmarkt aan de Kerkstraat
In de avond kermis tot in de late uurtjes
en op diverse plekken muziek

Foto’s: Rob Schmitz Fotografie



 

 

Boekhandel 
Bruna Vorden 
Raadhuisstraat 20 
7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553100

20% kort ing  
bij Bruna Vorden

Kom naar onze 

koopavond en 

ontvang 20% korting

Op vrijdag 11 juli 

van 18.00 - 22.00 uur

Compleet voor: 

€ 999,-

WWW.HELMINKWONEN.NL

Nu 

€ 999,-

!KNAL!
OPRUIMING

KORTINGEN TOT WEL 70%

Abby Sta-op Fauteuil 
met 2 motoren

Van € 1299,- Voor 

€ 2499,-

Cinema Relax Bank, 
met tafelfunctie, leder 

Van € 2895,- 

Ga nu naar onze 
website voor nog meer 

showmodellen!

Patio Groot formaat, hoekbank
Stofgroep 3

Volg ons op Twitter @helminkwonen en Facebook.com/helminkwonen
Zutphenseweg 24 - 7251 DK  Vorden - Tel: 0575-551514 - Email: info@helminkwonen.nl
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deze actie is geldig van 1 juli t/m 1 september 2014

HEMA 
ruimt op!

lage ronde 
prijzen

HEMA Vorden, Dorpsstraat 18 B
HEMA Hengelo, Raadhuisstraat 21B

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
. . .

Voorgerechten:
Huisgemaakte paté met pruimencompôte  -  € 8,50

Charcuterie (div. Italiaanse worsten en ham)  -  € 9,50
Salade met gegratineerde geitenkaas  -  € 10,50 (als hoofdgerecht  -  € 15,50)

Salade Niçoise  -  € 12,50 (als hoofdgerecht  -  € 16,50)
Gerookte zalm met een mousse van gerookte makreel en groene asperges  -  € 14,50

Dungesneden kalfsmuis met witte bonen-crème, spekjes en basilicumdressing  -  € 13,50
Zuid-Franse vissoep met rouille en croûtons  -  € 8,50

Knoflooksoep uit Toulouse  -  € 6,50
Provençaalse tomatensoep  -  € 7,50

Coquilles St. Jacques met waterkers en Noilly Prat-saus  -  € 14,50

Hoofdgerechten:
Steak, frites met haricots verts en sla  -  € 17,50

Half gebraden kippetje met Spaanse ratatouille, frites en sla  -  € 15,50
Entrecôte met gepofte Roseval aardappeltjes, rode ui compôte en rode wijnsaus  -  € 21,50

Gegrilde kalfsribeye met een stamppotje van rucola en kalfsjus  -  € 19,50
Gebraden eendeborst met pastinaak-crème, rode bietjes en gevogelte-jus  -  € 21,50

Steak Tartare  -  € 19,50
Gebakken kalfslever met spek en ui  -  € 20,50

Geconfijte lamsschouder met gepofte knoflook  -  € 21,50
Daube Provençale (Provençaals gestoofd rundvlees)  -  € 19,50

Hele zeebaars uit de oven met gegrilde groenten, peterselie-olie en rijst  -  € 23,50
Gamba’s met Provençaalse groenten en tomatenrijst  -  € 20,50

Gebakken kabeljauwfilet met groene asperges en beurre blanc  -  € 22,50
Vegetarische schotel  -  € 16,50

En natuurlijk zijn er heerlijke desserts en een dagelijks wisselend driegangenmenu!



Donderdag 17 juli is om 14.00 uur 
de aanvang van de kermis. Deze zal 
dit jaar, meer door de dorpskern ver-
spreid, zijn opwachting maken. 
Vrijdag 18 juli is de gebruikelijke 
weekmarkt in de ochtend. Deze zal 
door de beperkte ruimte in het cen-
trum plaats hebben op De Bleek. Van-
af 14.00 tot 20.00 uur is de jaarlijkse 
Braderie. Deze organisatie is in han-
den gegeven van organisatiebureau 

Apeldoorn 2000 en zal een diversiteit 
aan producten bieden. Natuurlijk 
ook vanaf 14.00 uur Kermis tot de 
late uurtjes. Let voor het avondpro-
gramma op de horeca advertenties.
 
Zaterdag 19 juli, 14.00- tot 17.00 uur 
de jaarlijkse kinder kleedjesmarkt. 
Inschrijvingen wederom bij het VVV 
aan de kerkstraat. Net als andere ja-
ren kan men niet met de auto het 
centrum in om spullen te plaatsen 
bij de kramen. De kermis vangt na-
tuurlijk ook om 14.00 uur aan. In de 
avond kermis en op diverse plekken 
muziek, zie hiervoor de aankondigin-
gen van de horeca.
 
De Zomerfeest Commissie Vorden 
hoopt op een gezellig Vordens feest. 
Op zaterdagavond is Vorden centrum 
weer een evenementen terrein. Met 
aan beide kanten van het dorp een in-
gang. Om dit Gemeentebeleid kan de 
organisatie helaas niet heen. Graag 
tot ziens op 17, 18, en 19 juni 2014.

Zomerfeesten Vorden 
komen er weer aan
Vorden - Het is bijna weer zo-
ver. Nu het centrum geheel in 
het nieuw is gestoken, is er weer 
ruimte voor de jaarlijkse kermis 
in Vorden. In tegenstelling tot 
vorig jaar, zijn er weer op diverse 
locaties bij de verschillende ho-
reca, verkooppunten buiten voor 
het verkrijgen van een verkoeling 
en verzorgen van de inwendige 
mens. Er komen weer spetteren-
de optredens op een aantal podia 
en de organisatie hoopt natuur-
lijk op mooi weer.

Met de opbrengsten van de benefiet-
avond in De Hanzehof in 2013 is geld 
opgehaald, waarmee onder meer ap-
paratuur gekocht wordt voor de uit-
zendingen en videochats die de Clini-
Clowns verzorgen. Maandag 23 juni 

werd door de CliniClowns en de Ro-
tary Club Brummen de kabel gelegd. 
Druk in de weer met scheppen en 
harken en het resultaat mag er zijn: 
de internetkabel voor de CliniClowns 
is ingegraven en klaar voor gebruik!

Architect Friso Woudstra, lid van 
de Rotary Club, is eigenaar van het
landgoed Wientjesvoort in Vorden.
Al jaren worden de CliniClowns door
hem verwelkomt op het landgoed,
waar ze ook hun eigen pipowagen
hebben staan. Landgoed de Wientjes-
voort is één van de locaties waar de 
CliniClowns zomerkampen organise-
ren en uitzendingen verzorgen voor
kinderen met een ziekte of handicap.

Internetkabel voor uitzendingen 
CliniClowns op landgoed de 
Wientjesvoort

Vorden – Maandagavond 23 juni was het dan zover. De internetkabel, 
waarmee de CliniClowns hun uitzendingen en videochats kunnen ver-
zorgen, werd gelegd op landgoed de Wientjesvoort in Vorden. Deze in-
ternetkabel is bekostigd met de opbrengsten van het benefietconcert, 
dat op 4 oktober 2013 door Rotary Club Brummen werd georganiseerd 
in de Hanzehof in Zutphen.

ZOMERS VOORDEEL BIJ UW SLIJTER
FLORYN
Jenever of Vieux
Liter van 13,49/13,99

Voor 11,99

2 voor 22,50
FLORYN
Citroen of Bessen
Liter van 10,49/10,99

Voor 8,99
De Kuyper Peachtree
Nu met gratis cocktailshaker en 
origineel glas
70 cl van 13,99

Voor 11,99
Aperol
Italiaans genieten, maak thuis uw 
eigen Spritz!
Hele liter van 14,99

Voor 12,49

Nieuwe Whisky’s….
Auchentoshan American Oak
Lowland Single Malt Whisky
Zacht en elegant, zoete vanille, 
mandarijn en limoen zijn de voor-
naamste smaakelementen.
70 cl van 38,99

Voor 29,99
Bowmore Small Batch
Islay Single Malt Whisky
Mooie frisheid van citrus en zilt, 
vanille en iets kokos.
70 cl van 36,99

Voor 29,99

Wijnvoordeel….
The Green Wine Company
Aangename wijnen met een 
vriendelijk karakter. Biologische 
teelt dus milieuvriendelijk. 

Rood, Wit of Rose

Per fles nu 4,99
Doosprijs 27,50

Nu bij iedere doos een fles Green 
Wine Company EKO Tempranillo 
zonder toegevoegde sulfiet t.w.v. 
5,95 GRATIS

Buitenzorg Bag in Box
Zuid Afrikaans genieten. Na 
opening geruime tijd houdbaar. 
Voordelig en compact.
Rood of Wit

3 liter van 14,99 Voor 10,99
(slechts 3,66 per liter)

Aanbiedingen geldig t/m 19 juli 2014

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

ZOMERFEEST PROGRAMMA
Donderdag 10 juli OPENINGSAVOND:

20.00 uur: ouderwetse gezellige goud van
oud met ‘POOR JOHN’ op het terras.

Vrijdag 11 juli:
Na de braderie in het café LIVE MUZIEK

met veel feest en gezelligheid
met ‘Benno Fink’.

In de tent organiseert De Herberg en
Hotel Bakker: Vordens Cafe XXL (met vervolg)

Zaterdag 12 juli:
Vanaf 12.00 uur: inschrijven voor het Vordens 

Kampioenschap Darten. Start: 13.00 uur.
20.00 uur: meezingen met ‘Jelle B’

op het terras.

Galerie De Burgerij
Met thee- en koffieschenkerij

Expositie ‘Interior Dialogue’
6 juli – 10 aug 2014

Met werk van:
Liesbeth Topper
Dorine Kleinloog

Heidi Janssen
Riet Rexwinkel

open: vr, za, zo 13.00-17.00 uur.

Zutphenseweg 11
7251 DG Vorden

Tel. 06 51 11 23 90
www.deburgerij-vorden.nl



 Ruim dertig procent van de ver-
eniging had zich ingeschreven voor 
het toernooi, een percentage waar 
de toernooicommissie zeer tevreden 
over was. Ook het weer werkte mee: 
“De weergoden waren ons net als 
vorig jaar weer zeer gunstig gezind. 
Het was soms zelfs erg warm. Alleen 
zaterdag hadden we wat regen, maar 
de wedstrijden konden gewoon door-
gaan”, aldus Gerrit Loman die, samen 
met Mark Snijders, Evert Jan Pellen-
berg en Jan Rensink, de wedstrijdlei-
ding in handen had.
In de Heren A klasse verliep het toer-
nooi volgens verwachting: na de eer-
ste ronde bleven met name de erva-
ren spelers over. Robbie Bouwmeester 
moest flink aan de bak tegen Bennie 
Peters, maar hij bleek toch de sterk-
ste van de twee. Bij de Dames was de 
finale ook erg spannend. Nel Nijen-
huis, de gedoodverfde kampioen, had 
het moeilijk tegen Annet Heuvelink. 
Een tie-break moest uitkomst bieden 
en werd uiteindelijk in het voordeel 

van Nel beslecht. Bij de Heren B was 
het de jonge garde die mocht uit-
maken wie oppermachtig was. San-
der Brummelman en Korné Peters 
waren zeer aan elkaar gewaagd. De 
strijd liep lang gelijk op, maar na een 
spannende tie-break moest Korné in 
Sander toch zijn meerdere erkennen. 
Een enkele keer was het bijna mid-
dernacht voor de laatste wedstrijduit-
slag kon worden bijgetekend.
De tennisevenementen in Wichmond 
werden mede mogelijk gemaakt door 
sponsoring van onder meer Sport-
zaak Houx uit Zutphen. Voor alle 
deelnemers waren er kortingsbon-
nen en de winnaars kregen mooie 
cadeaubonnen, te besteden bij boer-
derijwinkel Den Vierakker. Voorzit-
ter Jan Willem Krijt: “De (hoofd)spon-
sors maken het mogelijk dat we de 
deelnemers mooie extraatjes kunnen 
aanbieden die ons tennistoernooi tot 
meer maken dan alleen een tennis-
toernooi”.
De organisatie blikt tevreden terug 

op een geslaagd toernooi dat met een 
barbecue werd afgesloten. Het werd 
echter geen feest tot in de late uur-
tjes, want iedereen wilde thuis of bij 
vrienden de voetbalwedstrijd Neder-
land-Costa Rica zien. 

DE UITSLAGEN OP EEN RIJ:
Heren A: 
1. Robbie Bouwmeester
2. Bennie Peters
3. Joep Haverkamp
4. Peter Wolbrink

Heren B: 
1. Sander Brummelman
2. Korné Radema
3. Henk Hissink
4. Nout Nijenhuis

Dames:
1. Nel Nijenhuis
2. Annet Heuvelink
3. Irene Wolbrink
4. Marga Leerkes 

In de tweede week van september (8 
t/m 13 september) worden de dub-
belkampioenschappen gehouden bij 
Sociï. Opgave is mogelijk bij de toer-
nooicommissie: Jan Rensink, Mark 
Snijders, Evert Jan Pellenberg of Ger-
rit Loman.

Clubkampioenschap vereniging Sociï

Wichmond - Afgelopen week werden op de tennisbanen in Wichmond 
de jaarlijkse clubkampioenschappen single van tennisclub Sociï ge-
houden. Op het dit jaar geheel gerenoveerde complex van tennisver-
eniging Sociï, aan de Lankhorsterstraat net buiten Wichmond, stre-
den de deelnemers in de klassen Heren A, Heren B en Dames A elke 
avond om de finaleplaatsen.

Kampioenen Sander Brummelman, Nel Nijenhuis en Robbie Bouwmeester.

Onder leiding van een ervaren skate 
instructeur van de KNSB leerden de 
kinderen alles wat met inline-skaten 
te maken heeft. Zo werd er verteld 
welke materialen je nodig hebt om 
veilig te kunnen skaten en hoe je de 
knie-, pols- en elleboogbeschermers 
het beste kunt gebruiken. Vervolgens 
werden er allerlei oefeningen gedaan 
in een op het schoolplein uitgezet cir-
cuit. De leerlingen werden getraind 
in het zo behendig mogelijk skaten 
onder verschillende omstandighe-
den. Bochtjes maken, door de knieën 
zakken, remmen, skaten op één been, 
in evenwicht blijven, tussen pionnen 

door skaten en onder een hindernis
doorgaan. Allemaal oefeningen die er
voor zorgden dat ze steeds beter gin-
gen rijden.
De kinderen deden erg goed hun 
best: ze hadden rode gezichten van
inspanning en zweetdruppels op het
voorhoofd waren zichtbaar. De leer-
lingen vonden het erg leuk en leer-
zaam en kunnen alles wat ze geleerd
hebben met hun vriendjes en vrien-
dinnetjes in de praktijk brengen op
de skatebaan of gewoon op straat. De
KNSB wordt van harte bedankt voor
het organiseren van deze leerzame 
skate-clinic!

Skate-clinic 
op De Dorpsschool

Vorden - Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van groep 5 t/m
8 van De Dorpsschool de hele dag skateles gehad op een zonovergoten
speelplein.

De klootschietmarathon was tien ki-
lometer lang met start en finish bij de 
familie Scheffer aan de Nieuwenhuis-
weg. Deelname was mogelijk voor 
bedrijven, straten, buurten, families 
en verenigingen. De uitslagen zijn als 
volgt:
Heren: 1. Wildenborch, 1-124 scho-
ten en 51 meter. 2. Stokkink, 1-125-

44 meter. 3. Wildenborch 1-132 scho-
ten en 15 meter. 
Dames: 1. Delden, 174 schoten en 30
meter. 2. Linde 193-75. 
Gemengde klasse: 1. Stokkink, 138
schoten en 108 meter. 2. Delden 2 
204- 30 3. VAMC 217- 52. 
Vrije klasse: 1 HAC Meppel 101-146 
2. Wierssebroekweg 117- 123 3. KV
Warnsveld 149- 29 meter. 
Recreantenklasse (6 km): 1. KSV
Wilp, 89 schoten. 2. Anbo Vorden 98-
27. 3. Oosterhuizen 99 schoten en 23
meter.

Vordense klootschiet-
marathon (10 km)
Vorden - Zondag 6 juli organi-
seerde Dick Regelink namens De 
Deldense buurtvereniging de tra-
ditionele Vordense klootschiet-
marathon.

Aan de wedstrijd deden in totaal 
twaalf personen mee, helaas wisten 

slechts zes deelnemers vis te vangen. 

De top drie luidt als volgt: 
1. G.v. Amerongen,  1875 gram.
2. W. Vreeman,  280 gram.
3. W. Althisius,  100 gram.

55+ viswedstrijd in de 
Berkel
Lochem - Op 3 juli hield HSV De 
Snoekbaars de vierde 55+ viswed-
strijd in de Berkel te Lochem.

Oprichter van Runners Vorden, Ton
ten Have, heeft zijn functie overge-
dragen aan een nieuw bestuur be-
staande uit voorzitter Jan Nijhuis,
secretaris Petra Halma en penning-
meester Fred Hofman. Ten Have
werd bedankt voor zijn inzet sinds 
de oprichting tien jaar geleden en is
tevens benoemd tot erelid. Hij blijft
betrokken als trainer voor de ver-
schillende looponderdelen. Na de va-
kanties in september begint een vol-
gende Start to Run. Meer informatie
hierover volgt later via de website van
Runners Vorden.

Bestuurs-
overdracht 
Runners 
Vorden
Vorden - Bij Stichting Runners
Vorden heeft op woensdag 2
juli een overdracht van bestuur
plaatsgevonden.

Op school werden kinderen gevraagd 
om mee te doen aan een sponsorloop. 
In een half uur tijd zoveel mogelijk 
rondjes om het voetbalveld lopen en 
dan voor elk rondje geld laten inleg-
gen door sponsoren. Zo gezegd, zo 
gedaan en op 2 juli was het dan zo-
ver. Om 14.30 uur werd het startsein 
gegeven en ging een twintigtal van 
start. De weersomstandigheden wa-
ren goed, maar toch raakten veel kin-
deren al gauw verhit. Gelukkig was 
door de organiserende meiden aan 
de innerlijke mens gedacht. Langs de 

kant stond een tap met limonade en 
water en wat lekkers. De kinderen 
zetten zich tot het uiterste in, eenie-
der naar eigen kunnen. 
Toen het half uur bijna voorbij was, 
werd er nog een finalerondje uitge-
perst.  De meiden van de organisatie 
inventariseerden de rondjes en had-
den voor de beste lopers uit verschil-
lende leeftijdscategorieën zelfs een 
beker beschikbaar. Noor van Zee-
burg liep met haar 7 jaar maar liefst 
11 rondjes, zij kreeg de 3e prijs. Iris 
Huidink , 8 jaar liep 12 rondjes en 
kreeg de 2e prijs en Chris Broekman, 
11 jaar liep maar liefst 16 rondjes en 
kreeg de 1e prijs.  Om de andere deel-
nemers te bedanken voor hun gewel-
dige inzet gaven de vier organiseren-
de meiden aan alle deelnemers een 
mooi armbandje en een lekker zakje 
chips. Het bedrag dat voor Stichting 
Dierenlot is ingezameld is op dit mo-
ment nog niet bekend. Maar het ini-
tiatief van de meiden en de inzet van 
allen is prachtig.

Sponsorloop voor Stichting Dierenlot
Vorden - Vier meiden uit groep 
6 van basisschool Het Hoge trok-
ken zich het lot van dieren die 
niet goed behandeld worden 
aan. De meiden, te weten Merel 
Golstein, Eline Weijers, Fieke 
Woestenenk en Merijn Jansen, 
bedachten daarom een actie om 
geld in te zamelen voor het goede 
doel. Stichting Dierenlot zou de 
begunstigde worden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 75 

02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie,

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 28, 8 juli 2014

De veranderingen op het gebied van 
zorg, welzijn en werk vragen om een 
nieuwe manier van denken en doen 
van gemeenten, professionals, maar 
ook van u als inwoner. Hoe gaan we 
in de toekomst met zorg, welzijn en 
werk om? Is er voldoende zorg voor 
mensen met een chronische ziekte? 
Hebt u als buren de verantwoorde-
lijkheid om voor elkaar te zorgen 
door klusjes te doen of te helpen in 
het huishouden? Hoe kunnen men-
sen mét en mensen zónder beper-
king meer en beter samen werken 
en leven? U hebt daar vast goede 
ideeën over of misschien zelfs erva-
ring mee. We nodigen u van harte uit 
om met ons mee te denken!

Dit kan tijdens de bijeenkomst die de 
gemeente organiseert op 16 juli. 
In groepen gaat u met elkaar in 
 gesprek over de toekomst van zorg, 
welzijn en werk in Bronckhorst. 

De bijeenkomst vindt plaats bij  
De Brink, Stationsplein 8-12 
in Zelhem, begint om 19.30 uur en 
duurt tot ongeveer 21.30 uur. 

Aanmelden
Het is voor ons handig om te weten 
hoeveel mensen er komen. Wilt u 
deelnemen aan de bijeenkomst? Dan 
kunt u zich aanmelden via het aan-
meldingsformulier op www.bronck 
horst.nl, klik op Decentralisaties 
 sociaal terrein. Aanmelden kan tot 
en met 10 juli. 

We waarderen uw inbreng enorm 
en zien u graag op 16 juli!

 
 
 

Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
organiseren dit jaar alweer de 9e 
 Burendag, dit keer op 27 september. 
Met Burendag willen zij mensen 
 dichter bij elkaar brengen. Daarom 
krijgen buurtorganisaties met een 
goed idee voor een leukere buurt tot 
€ 500,- om dit op Burendag uit te voe-
ren. Dus, koppen bij elkaar en aan de 
slag! Wat doet u op Burendag? U kunt 
een bijdrage aanvragen als u Buren-
dag viert. Zorg dat u er snel bij bent 
want op = op! Het aanvraagformulier 
en de voorwaarden staan op www.
burendag.nl. Het Oranje Fonds heeft 
dit jaar € 1 miljoen beschikbaar.

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

Vorige week hebt u op de gemeente-
pagina’s kunnen lezen dat wij bezig 
zijn met het samenvoegen van de zes 
bestemmingsplannen voor het stede-
lijk gebied (de kernen) en drie voor 
het landelijk gebied (buitengebied). 
Na deze samenvoeging hebben we 
nog één bestemmingsplan voor het 
stedelijk gebied en één voor het lan-
delijk gebied. Bronkhorst gaat deel 
uitmaken van het bestemmingsplan 
Stedelijk gebied.

Uw mening
Voordat we het huidige bestem-
mingsplan van Bronkhorst uit 2004 
gaan samenvoegen met de overige 
plannen, willen wij graag van u als 
 inwoner, bedrijf of eigenaar van pan-
den en percelen in Bronkhorst horen 
hoe u tegen het huidige bestem-
mingsplan aankijkt. Ook horen wij 
graag waar volgens u problemen 
 zitten in het huidige plan en hoe dat 
volgens u anders zou kunnen. Daarbij 
gaat het niet om nieuwe ontwikke-
lingen, maar om de normale gebruik- 
en bouwmogelijkheden.

Inloopbijeenkomst
Wij organiseren een inloopbijeen-
komst op donderdag 17 juli van 16:00 
tot 18:00 in De Gouden Leeuw in 
Bronkhorst. U kunt dan vrij binnen-
lopen en met de aanwezige mede-
werkers het huidige en het nieuwe 
bestemmingsplan doornemen. 

Hoe gaat het daarna verder?
We nemen uw opmerkingen mee in 
de voorbereiding van het nieuwe 
plan. Daarbij wegen wij af in hoeverre 
dat wat u aandraagt mogelijk is. De 
uitkomsten daarvan bespreken wij 
met de klankbordgroep. Hierin zitten 
diverse organisaties, waaronder 
 Belangengroep Stad Bronkhorst. De 
klankbordgroep betrekken wij bij de 
diverse stappen in de procedure. 

Reageren
Via deze gemeentepagina informeren 
wij u wanneer de voorstellen ter 
 inzage liggen en hoe u daar op kunt 
reageren.

17 juli: Inloopbijeenkomst 
nieuw bestemmingsplan stad 
Bronkhorst

De regeling Compensatie eigen 
 risico (Cer) is door de Rijksoverheid 
met ingang van 1 januari 2014 afge-
schaft. Dat houdt in dat deze com-
pensatie in 2014 niet meer wordt 
 uitgekeerd. Vanaf 2015 worden 
 gemeenten ervoor verantwoordelijk 
om – met minder geld – iets te doen 
voor mensen met hoge zorgkosten. 
De gemeente bekijkt of er een 
 nieuwe regeling komt en als dat het 
geval is hoe die regeling er dan 
 uitziet. Eind 2014 is hierover meer 
bekend. 

Voor wie was de regeling Cer?
De regeling Compensatie eigen risi-
co (Cer) was bedoeld voor mensen 
met hoge zorgkosten die het volledi-
ge eigen risico van de zorgverzeke-
ring moesten betalen. In bepaalde 
gevallen kon u daarvoor een jaarlijk-
se bijdrage (€ 99 in 2013) ontvangen. 
Dit werd jaarlijks in het najaar uitbe-
taald door het Centraal Administra-
tie Kantoor (CAK). 

Brief en antwoordkaart van het 
CAK 
Ontving u in 2013 de bijdrage als 
 tegemoetkoming van het eigen 
 risico? Dan ontvangt u rond 10 juli 
een brief van het Centraal Admini-
stratie Kantoor (CAK). Bij deze brief 
zit een antwoordkaart. Als u deze 
antwoordkaart invult en terugstuurt, 
geeft u het CAK toestemming om 
uw gegevens door te geven aan de 
gemeente. De gemeente krijgt dan 
uw gegevens van het CAK en weet 
dat u in 2013 een bijdrage via de 
 regeling Cer heeft ontvangen. Wij 
sturen u dan meer informatie toe, 
zodra er meer bekend is over een 
eventuele nieuwe regeling. 

Eind 2014 meer informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat u 
naar aanleiding van de brief van het 
CAK vragen heeft. De gemeente is op 
dit moment bezig met het uitwerken 
van de nieuwe regeling. Wij kunnen 
daarom nog niet al uw vragen beant-
woorden en vragen u nog even 
 geduld te hebben. Zodra er meer 
 bekend is informeren wij u via de 
 gemeentepagina en onze website. 
Als u uw gegevens via de antwoord-
kaart aan de gemeente bekend heeft 
gemaakt, ontvangt u van ons een 
brief met meer informatie op het 
moment dat er meer duidelijk is over 
de nieuwe regeling. 

Vragen?
Hebt u dringende vragen? Dan kunt u 
contact met ons opnemen. Dat kunt u 
doen via e-mail info@bronckhorst.nl 
of via telefoon: (0575) 75 02 50.

Compensatie eigen risico 
 vervalt in 2014

Denkt u mee over zorg, welzijn en werk?

Bijeenkomst op 16 juli



Raadsvergadering 17 juli 2014
Op 17 juli vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering 
 begint om 20.00 uur. U bent van 
 harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan 
 onder meer de volgende onderwer-
pen:

-

De uitvoering van dit project brengt 
een combinatie van de nodige be-
sluiten ter ondersteuning van het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid met 
zich mee. Daarbij gaat het om het 
bestemmingsplan en de omge-
vingsvergunning. De raad wordt 
gevraagd de gemeentelijke coördi-
natieregeling van toepassing te 
verklaren, zodat de verschillende 
procedures gecoördineerd 
 behandeld kunnen worden

-

Om de privatisering bij SV Baste-
om (fusie van VV Baakse Boys en 
SV Steenderen) af te ronden en 
recht te doen aan de situatie van 
de fusievereniging ten opzichte 

van andere geprivatiseerde 
 verenigingen, wordt de raad 
 gevraagd eenmalig € 87.500,00 
beschikbaar te stellen

Om vrijkomende gemeente accom-
modaties, zoals scholen en peuter-
speelzalen, een goede sociale/
maatschappelijke invulling voor 
een kern te geven, wordt de raad 
gevraagd de uitgangspunten voor 
verkoop/verhuur aan te passen

Het passend onderwijs gaat op  
1 augustus 2014 van start. Dit 
heeft een aantal wetswijzigingen 
tot gevolg die aanpassing van de 
verordening noodzakelijk maken. 
De raad wordt gevraagd de veror-

dening vast te stellen en de oude 
verordening in te trekken

De huidige algemene subsidiever-
ordening voldoet niet meer aan de 
eisen van deze tijd. In de nieuwe 
subsidieverordening zijn o.a. 
 minder regels opgenomen, de ter-
mijnen aangepast en de tekst beter 
leesbaar gemaakt. De raad wordt 
gevraagd met de subsidieverorde-
ning 2014 in te stemmen en de 
 oude verordening in te trekken

2015

2015

Ieder jaar vindt er een interne 
 controle plaats naar het rechtma-
tig werken in de gemeenteorgani-
satie. Hiervoor is een normen- en 
toetsingskader opgesteld. In het 
normenkader staat alle relevante 
regelgeving van hogere overheden 
en van onze gemeente zelf. Dit 
 kader is aangepast aan de nieuwe 
wet- en regelgeving. De raad wordt 
gevraagd kennis te nemen van het 
nieuwe normen- en toetsingskader

De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de uitvoeringsagen-
da Achterhoek. De Uitvoerings-
agenda Achterhoek is een concre-

tisering van het convenant Achter-
hoek 2020 met als doel om de 
 opgaven die op de Achterhoek 
 afkomen onder druk van de demo-
grafische ontwikkelingen door de 
acht Achterhoekse gemeenten 
 gezamenlijk op te laten pakken. 
Bronckhorst betaalt hiervoor ook 
een bijdrage in de kosten, onge-
veer € 150.000,00 op jaarbasis met 
ingang van 2015

GBB wil via dit voorstel de 
 gemeente Bronckhorst gebruik 
 laten maken van de bij wet gebo-
den mogelijkheid om af te wijken 
van de vaste afstanden die in de 
Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv) staan. Hiermee kan de 
 gemeente volgens GBB beter anti-
ciperen op veranderingen in het 
landelijk gebied en daarmee de rol 
van het platteland als economi-
sche drager, plek om te wonen, te 
werken, te recreëren en te zorgen 
voor de toekomst waarborgen dan 
wel versterken

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

Tijdens de raads¬vergaderingen kan 
 worden ingesproken. 

Over onderwerpen 
 kunt u inspreken tijdens de 

commissievergadering. Over onder-
werpen  
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

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 
 verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
gemeenteraad 
of scan de QR-
code.

Uit de raad

Nederland is een waterland: rivieren, 
meren, sloten, plassen, zeeën, maar 
ook grondwater, drinkwater en riole-
ring. Het beheer van al dat water ligt 

bij verschillende instanties. Consta-
teert u dat er ergens iets misgaat, 
dan kunt u dat via 

melden.

Inwoners weten vaak niet bij welke 
instantie zij terecht kunnen met hun 
vraag, klacht of melding over water. 
Met de site meldpuntwater.nl is dit 
probleem verholpen. Doet u uw mel-
ding via het formulier op deze web-
site, dan komt deze automatisch bij 
de juiste organisatie terecht. 

De site is tot stand gekomen op initia-
tief van Water Ontmoet Water, een 
samenwerkingsverband van water-
schappen, provincies, gemeenten, 
havenbedrijven en Rijkswaterstaat.
Neemt u eens 
een kijkje op 
www.meldpunt 
water.nl of scan 
de QR-code.

Waterbeheer in Nederland:  
waar kunt u terecht?

Wilt u het energieverbruik in uw 
 woning verminderen en daarmee de 
kosten verlagen? En tegelijkertijd een 
bijdrage leveren aan een duurzame 
leefomgeving? Dan kunt u energiebe-
sparende maatregelen aanbrengen 
in uw woning. De gemeente stimu-
leert dit door woningeigenaren de 
mogelijkheid te geven hiervoor 
 subsidie aan te vragen. 

Voor 200 huiseigenaren in de 
 gemeente is sinds begin juni weer 
subsidie beschikbaar voor energie-
besparende maatregelen in hun 
 woning zoals het opwekken van 
 zonne-energie en duurzame warmte. 
Woningeigenaren kunnen maximaal 
€ 500,- euro subsidie krijgen voor het 
aanbrengen van zonnecollectoren 
(zonneboiler), zonnepanelen, hout-
gestookte CV-installatie, warmte-
pomp of een HR-107 combi CV ketel. 
De subsidie is maximaal een derde 
van de gemaakte kosten en de maat-
regelen moeten uitgevoerd zijn na  
1 maart 2014. In totaal heeft de 
 gemeente maximaal €100.000,- 
 beschikbaar. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt en op = op. Meer informa-
tie over de voorwaarden en het 
 aanvraagformulier vindt u op www.
bronckhorst.nl, zoek op subsidie 
energie. U kunt ook de QR-code 
 scannen.

Ook kunnen woningeigenaren subsi-
die aanvragen specifiek voor het aan-
brengen van isolatiemaatregelen. 
Denk hierbij aan dak-, gevel- of vloer-
isolatie of het aanbrengen van HR++-
glas. Deze regeling is bekend onder 
de naam ‘Achterhoek bespaart’. Voor 
het uitvoeren ervan kreeg de ge-
meente geld van de provincie Gelder-
land. Voorheen konden alleen 
woning eigenaren van woningen die 

voor 1 januari 1980 opgeleverd zijn, 
deze subsidie aanvragen. Deze voor-
waarde is geschrapt. Nu komen alle 
woningen, ongeacht het bouwjaar, in 
aanmerking voor de subsidie ‘Achter-
hoek bespaart’. Meer informatie over 
de voorwaarden en het aanvraagfor-
mulier vindt u op www.bronckhorst.nl, 
zoek op subsidie energie. 

Tips
Op www.zonatlas.nl/bronckhorst 
kunt u kijken of het plaatsen van zon-
nepanelen op uw dak mogelijk is en 
zin heeft. Verder heeft het rijk een 
‘energiebespaarlening’ voor woning-
eigenaren die graag energiebespa-
rende maatregelen willen aanbren-
gen, maar de investering op dit 
 moment niet direct kunnen/willen 
betalen. Zij kunnen een goedkope 
 lening afsluiten bij het Nationaal 
Energiebespaarfonds. Meer informa-
tie vindt u op www.ikinvesteerslim.nl. 
Hebt u plannen om uw woning te 
 verduurzamen, kijk dan ook eens op 
de site www.
verduursaam.nl 
van de Stichting 
Achterhoek Duur-
zaam Verbouwen.

Subsidies energiebesparende 
maatregelen aan woningen

De zomer is begonnen en daarmee de 
tijd van examenfeesten, festivals, 
evenementen of samen met vrienden 
op vakantie. Voor jongeren zijn dat 
momenten waarop ze eerder in de 
verleiding kunnen komen om alcohol 
te drinken. Als ouder wil je niet dat je 
kind al op jonge leeftijd met alcohol in 
aanraking komt. 

Ook als uw kind naar een festival, 
evenement, examenfeestje of voor 
het eerst zonder ouders op vakantie 
gaat, is het belangrijk dat u conse-

quent regels blijft stellen. U wilt toch 
ook dat uw kind met een gezond stel 
hersens opgroeit? Verder geldt sinds 
2013 de regel dat jongeren onder de 
18 jaar, die alcohol bij zich hebben, 
strafbaar zijn en een boete kunnen 
krijgen. De leeftijd voor kopen en be-
zit is 18 geworden wegens het 
 uitgaansgeweld en opnames in 
 ziekenhuizen (comazuipen) en boven-
dien de schadelijkheid van alcohol op 
de hersenontwikkeling van jongeren.

tijdens het examenfeest, festival of 
op vakantie niet drinkt

met uw kind alcoholvrije cocktails. 

Kijk voor leuke ideeën op www.
happydrinks.nl

toch gedronken heeft, bespreek dit 
dan de volgende dag op een rustig 
moment. Geef duidelijk aan dat u 
niet wilt dat uw kind drinkt

Wilt u meer informatie? Dan kunt u 
uw vragen stellen via minderdrinken@
ggdnog.nl. Op www.hoepakjijdataan.nl 
vindt u opvoedtips over alcohol, 
 roken, seks, voeding, blowen en 
 veiligheid.

Een zomer van NIX: geen alcohol onder de 18!



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
 centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 26 juni 2014:

Ontvangen op 27 juni 2014:

Ontvangen op 30 juni 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 1 juni 2014:

Ontvangen op 22 juni 2014:

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Mogelijkheden voor beroep 

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kleine kernen 1’

➝ ➝

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Schiphorsterstraat 2 en 2a 
Toldijk’

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van een melkrundveehouderij. Het plan voorziet in de 
uitbreiding van het agrarische bouwperceel tot een omvang van 2,4 ha en een dierbezetting van 
maximaal 450 melkkoeien en 315 stuks vrouwelijk jongvee.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

➝ Actueel ➝

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

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 

werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied 
Steenderen / Hummelo en Keppel’

22 mei 2014 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.

onderdelen aanpast waarvan ambtelijk is geconstateerd dat deze niet of foutief zijn opgenomen in 
het vigerende plan.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

➝ Actueel ➝

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

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een 
reactie.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings

 

dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer

niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

besluit zijn verbonden.

Wet Milieubeheer

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Groeneweg 10 Hummelo’

inzage.

Het plan heeft betrekking op een functieverandering, waarbij het agrarisch bouwperceel wordt af
gehaald en omgezet naar één woonbestemming.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

➝ Actueel ➝

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

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

HP Bouwmateriaal heeft vele jaren ervaring op het 
gebied van Kunststof kozijnen U bent bij ons aan het 
juiste adres voor een goed advies, een scherpe offerte 
en snelle levering. Tevens kunnen wij Uw kozijnen 
ook plaatsen. 

Bij plaatsing worden Uw kozijnen gratis bezorgd en 
worden Uw kozijnen kosteloos ingemeten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer 
informatie: 
Dambroek 33, 7223 DT Baak, tel. 06 - 46 36 84 20    
(wij zijn op werkdagen bereikbaar tot 22.00 uur).          
Email: 
Ons bedrijf is op afspraak geopend voor een 
bezichtiging en/of adviesgesprek.

- advertorial -

Gratis Tuinschets Service

www.weulenkranenbarg.nl
Ruurloseweg 45a Vorden 
0575-551217

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING

 Zwaar plankenscherm 180x180  34,95
 Geïmpregneerde plank 300 cm  2,95
 Terrasoverkapping 400x300  1.195,00
 Terrastegel 60x60x6  15,95/m2

 Terrassteen 20x30x5  11,95/m2

 Stapelblok 12x10x30 antraciet  1,25

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

rganisatie van 
ederlandse 
andprothetici

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99 
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Stationsstraat 28, Zelhem  Tel. 0314 - 62 51 06
www.drogisterijoosterink.nl

Fotoservice
Fotoʼs klaar binnen enkele minuten!

Professionele pasfotoʼs voor:
paspoort, rijbewijs, identiteitskaarten, 
sportkaarten, sollicitaties, etc.

Afdrukken van digitale bestanden
Via de fotokiosk in de winkel kunt u 
fotoʼs van een geheugenkaart, USBstick, 
CDrom of via Bluetooth zelf afdrukken. 
Via een eenvoudig te bedienen 
touchscreen selecteert u de fotoʼs en het formaat.

U kunt het zelf doen, maar we helpen u graag .....



11.00 uur - 17.00 uur

11.00 uur - 17.00 uur

16.00 uur

Kunstmarkt

Brocantemarkt

Prijsuitreiking 
schilderwedstrijd

11.00 uur - 20.00 uur

11.00 uur - 20.00 uur

De Gouden Karper 22.00 uur

Kunstmarkt

Brocantemarkt

Tour d’Hummelo
start: 19.15 uur

Schilderwedstrijd

Vive la France in Hummelo was in 2013 een schot in 
de roos. Met veel enthousiasme en overtuiging wist 
de organisatie dit meerdaagse evenement neer te 
zetten met een veelzijdig programma voor een breed 
publiek. Vive la France is een initiatief van een aan-
tal Hummelose ondernemers: kunstenares Marian 
Merk van de gelijknamige schilderschool, Marita van 
Haarlem van brocante en landelijk wonen ‘Home 
Sweet Home & Garden’, Elisabeth de van der Schueren 
van Hotel Café Restaurant ‘De Gouden Karper’, Martine 
Rexwinkel van ´FF naar Steef´ en Frans Janssen van 

de plaatselijke Spar Supermarkt. Zij weten zich 
gesteund door inwoners, plaatselijke 

organisaties en een grote 
schare vrijwilligers.

TOUR D’HUMMELO
VRIJDAG 11 JULI -  start 19.15 uur
Het evenement Vive la France gaat deze vrijdagavond 
om 19.15 uur sportief van start. De toertocht van zo’n 
40 kilometer wordt in twee groepen gefi etst. Als eer-
ste gaan de semi-professionals van start, goedgetrain-
de wielrenners die in een hoger tempo de wielerronde 
fi etsen. Daarna starten de recreatieve rijders, liefheb-
bers die in hun vrije tijd regelmatig grotere afstan-
den fi etsen. Start en fi nish zijn in het centrum van 
Hummelo, hoek Dorpsstraat/Keppelseweg. Deelname 
aan de toertocht is gratis. Inschrijven kan via de web-
site vive-la-france.nl. Eventueel is na-inschrijving nog 
mogelijk op vrijdag 11 juli, vanaf 18.45 uur.

De Tour d’Hummelo 
is uitgezet door 
Elsbeth Overbeek. 
De wielrenners 
rijden met motor-
begeleiding door 
de prachtige omge-
ving van Hummelo 
en komen meer-
dere malen door 
de dorpskern. Dit is 
voor de toeschou-
wers een belevenis. 
Wie wil kan op een 
spinningfi ets zelf 
een prestatie leve-
ren. De terrassen 
zijn geopend om te 
kunnen genieten van een hapje en drankje.
Mail voor vragen of nadere informatie naar Elsbeth 
Overbeek, wielerronde@vive-la-france.nl.

SCHILDERWEDSTRIJD 
De schilderwedstrijd met Hummelo als onderwerp is 
voor zowel amateurs als professionele schilders, die 
in Hummelo of de natuur rond dit Achterhoekse dorp 
inspiratie kunnen vinden.
Marian Merk van de Schilderschool Achterhoek is 
een van de vijf organisatoren van Vive la France in 
Hummelo en tevens coördinator van de schilderwed-
strijd. Zij kijkt terug op een mooie eerste editie van de 
schilderwedstrijd en vond het prachtig om te zien hoe 
iedereen de opdracht op zijn eigen wijze had geïnter-
preteerd.
Ook dit jaar geeft de organisatie de deelnemers een 
opdracht mee: “Laat Hummelo je inspiratie zijn en geef 
dit in beeld of gevoel weer.” Dat mag zowel in olieverf 
als aquarel, met acryl of potlood en zelfs in 3D. 
Er kan al gewerkt worden aan het doek dat men wil 
inleveren, maar er mag ook plein-air geschilderd wor-
den tijdens de Vive la France-dagen.

“Waan je in een rustiek Frans 
dorpje en kom genieten”
Het cultureel en toeristisch evenement dat vorig jaar zo’n enorm succes was, krijgt dit jaar een vervolg. 
Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 juli bruist het van de activiteiten in het centrum van Hummelo. Er is 
een brocantemarkt, schilderwedstrijd, kunstmarkt, wielerronde, fi lmavond in de openlucht, kinderactivi-
teiten, muziek en theater, culinaire hoogstandjes en producten uit de streek.

Autobedrijf

www.bergsmahummelo.nl



 

De prijsuitreiking van de schilderwedstrijd is 
zondag 13 juli om 16.00 uur. Om 12.00 uur moe-
ten de werken van de deelnemers aan de schil-
derwedstrijd worden ingeleverd in de dorpskerk 
van Hummelo. Daar worden alle inzendingen 
geëxposeerd en vindt de jurybeoordeling 
plaats. De juryleden zijn Toos van Giersbergen, 
illustrator en tekenlerares; Heidi Otten, grafi sch 
ontwerper; Sander Giessen, architect en Bennie 
Jolink, kunstschilder en bekend Hummeloër. Zij 
beoordelen niet alleen op het technisch kun-
nen, maar kijken ook naar wat een werk mooi en 
uniek maakt. Het publiek kan zijn stem uitbren-
gen voor de publieksprijs. Om 16.00 uur volgt de 
prijsuitreiking. Er zijn prachtige prijzen te win-
nen, beschikbaar gesteld door Winsor & Newton, 
de Kunstburg uit Doesburg en de Schilderschool 
van Marian Merk.

KUNSTMARKT
ZATERDAG 12 JULI  11.00-20.00 uur 
ZONDAG 13 JULI  11.00-17.00 uur
De tweedaagse kunstmarkt in Hummelo is het 
Montmartre in het klein en vindt plaats rond de 
dorpskerk in Hummelo. Er is een grote verschei-
denheid aan kunstvormen te zien en de kunste-
naars vertellen graag over hun werk, inspiratie 
en drijfveren.
Het kan gebeuren dat iemand plotseling geraakt 
wordt door een afbeelding of object waarmee 
de kunstenaar vorm heeft gegeven. Het geeft 
een betekenis, roept een herinnering op of drukt 
iets uit waar nog geen woorden voor zijn. Dan 
wordt het misschien iets kostbaars om graag aan 
te willen schaff en. Omgekeerd biedt een kunst-
markt kunstenaars de kans hun werk aan een 
breed publiek te tonen. Wie wil kan zich deze 
dagen laten portretteren.

BROCANTEMARKT
ZATERDAG 12 JULI  11.00-20.00 uur 
ZONDAG 13 JULI  11.00-17.00 uur
Nederland kent een aantal brocantemarkten die 
zeer goed bekend staan vanwege hun aanbod 
en kwaliteit. De Brocantemarkt in het kader 
van Vive la France mag zich daar sinds 2013 
zeker toe rekenen. Ruim 80 standhouders uit 
alle windstreken van Nederland hebben zich 
aangemeld en bieden inspiratie met de mooiste 
antiek en brocante, waaronder gepatineerde 
meubeltjes, kant en linnengoed uit grootmoe-

ders tijd, antieke serviesdelen, 
shabby chic items en vintagekle-
ding.
Liefhebbers en kenners werden 
vorig jaar verrast en hadden veel 
waardering voor de diversiteit, de 
hoge kwaliteit en het sfeervolle 
karakter van deze nieuw opge-
zette brocantemarkt. De uitstallin-
gen zijn een lust voor het oog en 
laten menig brocantehart sneller 
kloppen
Daarnaast wordt de sfeer ver-
hoogd door muziek- en theater-
acts die qua sfeer en beleving 
goed passen in het geheel.

KINDERACTIVITEITEN
ZATERDAG 12 JULI  13.00-17.00 uur 
ZONDAG 13 JULI  13.00-16.00 uur
De kinderactiviteiten tijdens Vive la France heb-
ben als thema ‘Cirque du Soleil’ pour les enfants. 
De Activiteitencommissie van dorpshuis ‘de 
Ruimte’ zal ook deze editie zorgen dat de kinde-
ren een leuke, gezellige en actieve dag kunnen 
beleven. Dit jaar zijn de kinderactiviteiten bij de 
ingang van de Bakkerstraat, waar een ruime plek 
is voor spelletjes en ontspanning. 
De werkwijze is als vorig jaar. Alle kinderen 
krijgen een stempelkaart en kunnen een zestal 
leuke activiteiten doen. Ook een springkussen 
is aanwezig op het kinderpleintje. Anders dan 
vorig jaar zijn de stempelkaarten gratis. Nu er 
entree wordt geheven voor bezoekers van bui-
ten Hummelo zit de kinderactiviteit kosteloos bij 
het Vive la France-programma in.

OPENLUCHTFILM 
Elle s’en Va
ZATERDAG 12 JULI
Op de parkeerplaats* van De Gouden Karper 
wordt de Franse fi lm ‘Elle s’en va’ vertoond. Het 
publiek neemt hiervoor zelf een (klap)stoeltje 
mee! Inloop vanaf 21.30 uur. Aanvang van de 
fi lm: ca. 22.00 uur.
De fi lm ‘Elle s’en va’, met Catherine Deneuve, 
Gérard Garouste, Nemo Schiff man en anderen is 
geregisseerd door Emmanuelle Bercot en gaat 
over Bettie (Deneuve) als Miss Bretagne. Nu is 
ze begin 60, woont samen met haar moeder 
en staat elke dag in haar restaurant dezelfde 

gerechten aan dezelfde gasten te serveren. Niet 
bepaald het leven dat ze ooit voor ogen had. Als 
ze dat beseft, stapt ze in de auto om sigaretten 
te halen ... ‘Ik ben zo terug’ … om niet meer terug 
te komen. Tijdens haar roadtrip door Frankrijk 
beleeft Bettie avonturen waar ze niet meer van 
durfde te dromen en brengt ze tijd door met 
haar kleinzoon die ze voorheen zelden zag. Ze 
voelt zich vrijer dan ooit tevoren en ontdekt wat 
er werkelijk ontbreekt in haar leven. ‘Elle s’en va’ 
is een geslaagde road movie met een verhaal dat 
met veel smaak, humor en liefde wordt verteld.
Entreekaarten à € 8,00 kunnen vooraf worden 
gereserveerd of zijn op de avond zelf verkrijg-
baar bij de ingang. 

Filmarrangement: Na afl oop van een dagje slen-
teren op de brocante markt, het ultieme Franse 
gevoel beleven door een diner a table d’hote; 
aanschuiven aan lange tafels op het terras. 
Hoofdgerecht, dessert en een kaartje voor de 
fi lm € 29,50 p.p. aanvang vanaf 19.30 uur.
Voor nadere info en het reserveren van kaarten, 
bel (0314) 381214 of mail: 
welkom@degoudenkarperhummelo.nl.
*Bij slecht weer wordt de fi lm vertoond in de grote 
zaal van De Gouden Karper.

VIVE LA FRANCE
Uitgebreide informatie over 
het complete Vive la France-
programma in Hummelo vindt u 
op: www.vive-la-france.nl

Het centrum van Hummelo is deze 
dagen voetgangersgebied en een 
duidelijke bewegwijzering leidt naar 
parkeervoorzieningen aan de randen 
van het dorp. Ook de bushalte is op 
loopafstand van het evenement.

Entree € 2,50
Parkeren is gratis!
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Deze vrijwilliger zorgt dat ook de 
gehandicapte, chronisch zieke of 
dementerende achterblijver een 
gezellige middag of avond heeft. 
Er wordt zo mogelijk gezorgd voor 
een vaste vrijwilliger, die maximaal 
één dagdeel per week de mantel-
zorger thuis kan vervangen. Wie 
regelmatig een paar uurtjes, och-
tend, middag of avond beschikbaar 
heeft en graag iets wil doen voor 
een ander, kan zich aanmelden 
als vrijwilliger, zodat mensen met 

een zieke of dementerende partner 
met een gerust hart even de deur 
uit kunnen. 
Ook voor alleenstaanden en mensen 
die zich alleen of eenzaam voelen 
kan een vrijwilliger worden ingezet.  
Deze aangeboden hulp is gratis 
en kan zowel eenmalig als voor 
langere tijd aangeboden worden. 
Voor vrijwilligers is er structureel 
overleg en zijn er bovendien cur-
susmogelijkheden. In een gesprek 
kan men persoonlijke wensen aan-

geven. Volgens afspraak worden 
onkosten vergoed. De groep BOS 
vrijwilligers is een enthousiaste 
groep vrijwilligers, die aangestuurd 
wordt door een coördinator. 
Herkent u zich in deze oproep en 
wilt u de bestaande groep BOS vrij-
willigers komen versterken? Dan 
zien wij uw reacties gaarne tege-
moet. 

Voor vragen, informatie of aanmel-
ding: Stichting Welzijn Vorden, 
Welzijnsadviseur Wilma Berns. 
Telefoon: 0575- 553405 (maandag 
tot en met donderdag), e-mail: 
w.berns@sswb.nl of W. Sanders, 
Coördinator BOS, telefoon: 0575- 
553736, e-mail: wsanders@kpn-
mail.nl

Stichting Welzijn Vorden zoekt 
 vrijwilligers
Vorden - Ook een mantelzorger moet weleens boodschappen doen 
of naar de kapper gaan en heeft behoefte aan een hobby of een 
avondje uit. Maar wat te doen als je voor iemand zorgt die niet 
alleen thuis kan blijven? Via Stichting Welzijn Vorden kan een 
(geschoolde) vrijwilliger van de Bezoek en Oppas Service (BOS) ge-
regeld worden.

In de tuin van de familie Elsman is een 
ruim assortiment aan fuchsia’s en vele 
andere bloeiende planten te zien. Met 
een collectie van ruim zevenhonderd 
verschillende soorten fuchsia’s staat de 

tuin er bloeiend en kleurrijk bij. De open
tuinen trekken elk jaar weer honderden
mensen vanuit alle windstreken. 

Iedereen is aanstaande weekend van har-
te welkom aan de Baron v/d Heydenlaan
24 in Wichmond. De tuin is geopend van
10:00 tot 17:00 uur en de entree is gratis.
Voor meer informatie zie: http://home.
wanadoo.nl/fam.elsman

Opening fuchsiatuin

Wichmond - Op 11, 12 en 13 juli 
wordt voor de eerste keer dit jaar de 
fuchsiatuin opengesteld ter bezich-
tiging

STUUR UW PERSBERICHT NAAR 

REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Kruisbergseweg 8 7255 AE  Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2 6902 PW  Tel. (0316) 52 35

Totaal 

kredietbedrag*

Looptijd in maanden Vaste debetrentevoet Jaarlijks 

kostenpercentage

Slottermijn Totaal te betalen bedrag Maandlast

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € -    € 11.032  € 230 

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € 2.500,00  € 11.264  € 183 

Het afl opend krediet wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V te Schiphol Rijk (KvK nummer 

30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Herwers All-Inclusive geldig op nieuwe Nissan personenauto-orders van particulieren tot 

en met 31/07/2014. Jaarlijks kostenpercentage van 4,9% tot 60 maanden, geen maximaal te fi nancieren bedrag. De maximaal slottermijn is 

afhankelijk van de looptijd van de fi nanciering en is berekend op basis van de waarde van de auto (30% bij 36 maanden, 25% bij 48 maanden en 

10% bij 60 maanden fi nanciering). Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode is 7,9%  Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet 

Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.  Nissan Financial Services behoudt zich 

het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

Nou ja, dat doet Gotink voor me. 

Ikvernieuw

badkamer!
zomer

deze

de hele

Complete badkamerrenovatie al vanaf € 6.950,-

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

AANGESLOTEN BIJ
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EvaSchuurman
Column

Het heeft geregend vandaag.
De bruine plekken in het gras zijn er content 
mee. Het gras is – als het ware - in haar sas.
De lavendel frisgewassen en de potplant-
jes gezuiverd en gevoed. Het stenen terras 
glanst en lijkt als nieuw. De vogels kwette-
ren kwiek en schudden vrolijk de veren.
Ik laat mij meevoeren in een verkoelende 
melancholie, maar mijn gedachten gaan 
ook uit naar die crêpepapieren ‘80’ die 
ik vanmorgen op weg naar school in een 
voortuin zag staan. De cijfers leken huizen-
hoog, ware het niet dat ze vlak voor een 
huis stonden en ik zodoende zag dat ze tot 
net aan de bovenkant van de voordeur reik-
ten. Toch, in mijn 6,5 jaar Achterhoek zag 
ik nooit eerder zo’n zorgvuldig, verzorgde 
combinatie van feest-cijfers. 
Deze was met recht ‘mooi gemaakt’. 

Het cijfer 80 kent maar liefst 3 ronde vor-
men. 1 Perfecte cirkel in de 8 en twee 
secuur uitgevoerde ovalen in het onderste 
gedeelte van diezelfde 8 en in de volledige 
nul.

Hier is een hele buurt zeer precies mee 
druk geweest, dacht ik nog. Dit is met trots 
geplaatst en met verwondering bewonderd.
Hiervoor heeft iemand de meerdere ronde 
vormen exact in kaart gebracht. In deze cre-
atie huizen minstens 80 vlekkeloze crêpe-
papieren bloemen. Dit is besproken, uitge-
tekend, beklonken en uitgevoerd. En zojuist 
volledig verziekt door langverwachte regen.
In mijn gedachten druipen druppels kleur-
stof richting vers bevochtigd gras. Blijft 
slechts een eenzaam geraamte van staal 
overeind, rustend op een wirwar van door-
weekte kleuren. Staat leeftijd wankel op een 
bed van verstrengelde regenbogen.
En de regenton die viel in duigen.

Of is de ‘80’ op tijd gered?
Ik vrees het ergste..

Je kunt toch immers van iemand van 80 
jaar niet verwachten dat deze een huizen-
hoge ‘80’ tijdens het ontwaken van een 
regenbui even met snelheid richting droge 
oorden sjouwt?
Want ik neem gemakshalve aan dat deze 
‘80’ een behaalde leeftijd symboliseert en 
geen 80-jarig huwelijk.
Goed, een echtpaar is dan wel met zijn 
tweeën, maar sleurt toch ook niet zomaar 
een op ijzerdraad rustende, met crêpepa-
pier bedekte constructie richting de schuur.

Of was het misschien toevalligerwijs een 
drukte van belang in het betreffende huis 
op het moment dat de wolken braken en 
ons minstens 80 minuten trakteerden op 
meteorologisch spektakel? Gebeurde dat 
precies op de dag waarop de ‘80’ van toe-
passing was? Ik had ‘m namelijk nog niet 
eerder zien staan!
Waren er misschien drie knappe kleinzoons 
aanwezig met grote spierballen? Moest ie-
dereen ineens van ruime achtertuin naar 
krappe woonkamer? Zodat men plots hutje, 
mutje, riekend naar ongewassen gymtas-
sen en volle stadsbussen bovenop elkaar 
stond om de jarige fêteren? 

De jarige die als een vorst plaatsnam in 
zijn trouwe, bruine, stoffen fauteuil en bij 
gebrek aan ruimte zomaar ineens zijn nog 
iets oudere vrouw op schoot gedrukt kreeg. 
Hun historie wel op moest snuiven en zich 
zodoende glimmend bedacht gezegend te 
zijn. Met een droog cijfer in de schuur en 
een vertrouwd gezicht tegen het zijne. 

Die twee gezichten, welhaast zo dun als 
crêpepapier. Die liefde die met geen 80 
regenbuien weg te vagen valt. En op dat 
moment zette iemand ‘lang zal hij leven’ in.
En dat was nou precies wat hij – samen 
met haar – van plan was.

www.evaschuurman.nl

80

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. Ze verhuisde 
zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de gemeente Bronckhorst. Eva kwam 
en zag en hoopt de Achterhoek met deze tweewekelijkse column ook voor zich te win-
nen.

Tevens benoemde het bestuur een 
vertegenwoordiger van ‘het Toeris-
tisch Platform Vorden’ bestaande uit 
lokale ondernemers. Dit is het vierde 
platform in de gemeente. Als ook de 
ondernemers van Bronckhorst/Steen-
deren een platform oprichten, kun-
nen alle kernen vertegenwoordigd 
zijn in het nieuwe bestuur. 
Met het stopzetten van de subsi-
die door de gemeente Bronckhorst 
kwam het voortbestaan van de VVV 
in gevaar. Op een eerdere bijeen-
komst van ondernemers bleek dat er 
veel belangstelling was om de VVV in 
stand te houden. De wijze waarop dat 
gefinancierd zou moeten worden was 
de vraag. De initiatiefgroep, onder 
voorzitterschap van Ad Borest, heeft 
samen met de ondernemers een plan 
gemaakt en ziet voldoende mogelijk-
heden voor een doorstart. ‘Het was 
niet eenvoudig om een oplossing te 
vinden. Het subsidiebedrag dat weg-
valt is aanzienlijk. We hebben geke-
ken naar bezuiniging op de kosten en 

naar mogelijkheden andere middelen 
te verwerven. Het lijkt haalbaar. Dat 
is een goede zaak, want als mij iets 
duidelijk is geworden, dan is het dat 
de ondernemers waarde hechten aan 
een goede informatievoorziening 
voor toeristen’, aldus Ad Borest.

Gerrit te Velthuis is door het bestuur 
benoemd tot kwartiermaker met als 
opdracht in overleg met de vijf ker-
nen tot een nieuw bestuur te komen. 
Hij is 8 jaar raadslid geweest met toe-
risme en financiën in zijn portefeuil-
le. Hij kent de ondernemerswereld in 
de gemeente Bronckhorst goed. ‘Eén 
van de veranderingen is dat de VVV 
nieuwe stijl nauw gaat samenwerken 
met de ondernemers,’ aldus Gerrit te 
Velthuis. ‘Het is de bedoeling dat elke 
kern een Toeristisch Platform heeft, 
dat bestaat uit de plaatselijk onderne-

mers en vertegenwoordigd is in het 
nieuwe bestuur. Zo willen we zorgen 
dat degenen die het toeristisch aan-
bod verzorgen en degenen die infor-
matie verstrekken, dicht op elkaar 
functioneren.’

Het streven is dat de leden van de 
VVV aan het einde van de zomer een 
nieuw bestuur kunnen kiezen en dat 
er in het najaar een plan en begro-
ting voor 2015 ligt. Tevens hebben de 
Toeristische Platforms dan hun actie-
plannen gereed. 
Voor meer informatie: Ad Borest, 
voorzitter initiatiefgroep, T: 0575-
556456, M: 06-54397579, E: info@
galerie-a-quadraat.nl of Gerrit te 
Velthuis, kwartiermaker doorstart 
VVV Bronckhorst, T: 0575-551813, 
M: 0653291767, E: gerritenjoketevelt-
huis@gmail.com.

Ondernemers gaan voor doorstart VVV 
Bronckhorst
Vorden - Het bestuur van de 
VVV Bronckhorst heeft woens-
dagavond besloten een onafhan-
kelijke kwartiermaker te be-
noemen die de doorstart van de 
VVV mogelijk gaat maken. De 
Vordense ondernemers hebben 
het voortouw genomen en een 
voorstel gemaakt om het voort-
bestaan van de VVV Bronckhorst 
te verzekeren, het aanstellen van 
een kwartiermaker maakte daar 
onderdeel van uit. Het huidige 
bestuur maakt de weg vrij voor 
een nieuw dagelijks bestuur dat 
de ontwikkelde plannen gaat 
verwezenlijken. Eén en ander zal 
over enkele maanden z’n beslag 
krijgen.

Gerrit te Velthuis

Het aanbod is divers: voor jongere 
kinderen is er bijvoorbeeld Zwaar-
den en zweefmolens: de piraten van 
hiernaast van Reggie Naus en Hup 
Fien! van Harmen van Straaten, voor 
oudere kinderen Het leven van een 
loser van Jeff Kinney en De verschrik-
kelijke badmeester van Jozua Doug-
las. Bestsellerschrijvers als Herman 

Koch, Saskia Noort en Nicci French 
staan erbij net als Stephen King. Of 
het meeslepende Toen ik je zag van 
Isa Hoes. Qua tijdschriften is er voor 
mannen en vrouwen: WK-editie van 
Hard Gras, Libelle, Flair, Panorama 
en Fashionata. Inspiratie én de juiste 
woorden en zinnen zijn te vinden in 
de reis- en taalgidsjes.

E-books lezen zonder internet
De app is gratis te downloaden op 
een tablet of smartphone via de App 
Store of Google Play Store. De boeken 
die je kiest komen in je boekenkast 
te staan. Na het downloaden is geen 
internetverbinding meer nodig voor 
het lezen van de e-books. Ideaal dus 
voor de vakantie of voor onderweg. 
Bibliotheken zijn ervoor om mensen 
te inspireren met lezen en leren, ook 
digitaal. Dit jaar hebben we voor de 
VakantieBieb een écht vakantiepak-
ket voor het hele gezin samengesteld. 

Kijk voor meer informatie en vakan-
tievoordeel op: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Zomerlezen met de VakantieBieb

Gratis voor leden én niet-leden van de 
Bibliotheek
Bronckhorst - De Bibliotheek geeft deze zomer weer een cadeautje weg 
dat lezen tijdens de zomervakantie stimuleert: de VakantieBieb-app. 
Vanaf 1 juli staat de VakantieBieb voor iedereen online. De Vakan-
tieBieb biedt een leuk leespakket voor het hele gezin met romans, 
thrillers, kinderboeken, tijdschriften, reis- en taalgidsen en een me-
disch naslagwerk. Ideaal voor de vakantie. De nieuwste versie van de 
VakantieBieb is beschikbaar in de App Store of Google Play Store tot 
en met 31 augustus.

Wat is er zoal te beleven? Bijenhou-
den is meer dan een bijenvolk met 
40.000 – 50.000 bijen in een kast 
onderbrengen en verzorgen. Het be-
tekent ook slingeren van de gewon-
nen honing, het vangen van of voor-
komen van zwermen en inspelen op 
het weer en de natuur. Vers gewon-
nen honing is te proeven, u kunt in 
een bijenvolk kijken en misschien 
laat de bijenkoningin zich zien. Het 
is vast wel wennen aan al dat gezoem 
om u heen, maar veilig in een bijen-
pak zult u merken dat bijen helemaal 
niet eng zijn. Honingbijen en vele 
soorten solitaire bijen en hommels 
maken moeilijke tijden door. We 
hebben er allemaal wel over gehoord. 
Onder andere door een gebrek aan 
bloemen lopen de aantallen van deze 
belangrijke bestuivers terug. Daarom 
besteden imkers tijdens de Lande-
lijke Open Imkerijdag ook aandacht 
aan de wilde bijen in Nederland. Ze 
geven voorlichting over het maken 
van bijenhotels en over wat geschikte 
bloemen zijn en waarom.

Bij bijenvereniging de Vooruitgang
kunt u terecht bij imker Bep Kroe-
sen van de bijenstal de Pegge aan de
Lindeseweg 30 te Vorden. Zij is op za-
terdag 12 juli van 10.00 tot 16.00 uur
geopend. Hier kunt u alles over bijen
vragen aan de imkers, bijen bekijken
achter glas in de demonstratiekast, 
honingslingeren, wasgietdemon-
stratie, insmelten van raat, honing
proeven maar ook heerlijke honing
kopen.
De Landelijke Open Imkerijdag wordt
georganiseerd onder auspiciën van de
Nederlandse BijenhoudersVereniging
in Wageningen: www.bijenhouders.
nl Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met: Bep Kroesen
0575-556559 of Marion Zielhorst 
0575-467463. Meer informatie is te
vinden op www.bijenhouders.nl >
open imkerijdag. Daar vindt u ook 
het volledige overzicht van alle deel-
nemende imkers en openingstijden.
Deze open imkerijdag is een samen-
werking van NBV afd. Hengelo Gld.
Bijenvereniging de Vooruitgang.

Op bezoek bij een 
imker
Bronckhorst - In het weekend van 12 en 13 juli openen de nodige Ne-
derlandse imkers hun bijenstanden voor het publiek tijdens de vierde
Landelijke Open Imkerijdag. Op meer dan tweehonderd plaatsen in 
het land kan het publiek een kijkje nemen in de bijzondere wereld
van de bijenhouderij. Dus ook bij u in de buurt. Zo ook bij bijenvereni-
ging de Vooruitgang afdeling Hengelo. Enthousiaste imkers vertellen
over het fascinerende leven van de honingbij en demonstreren graag
wat er komt kijken bij hun mooie hobby.

Vijfenzestig personen hebben deel-
genomen aan de challenge om zo 
hun eigen six-pack te creëren. Zel-
hemmers Martin Menkhorst(-7,2kg.) 
en Alwin Radstake(-9,8kg.) waren de 
grote winnaars van de challenge, ze 
verloren samen 17 kilo lichaamsge-
wicht in zes weken. Door speciale 
trainingen te volgen met veelal oe-
feningen voor je core in combinatie 
met een gezonde leefstijl zijn er veel 
goede resultaten geboekt. De com-
binatie van de sportlessen met het 
voedingsadvies van AeroFitt heeft de 
zes weken challenge een groot succes 
gemaakt. Alwin en Martin zijn name-
lijk al erg fanatieke sporters die ook 
veel meedoen aan survivalruns en 
volgen wekelijks veelal spinning en 
FunXtion lessen. Mede door hun voe-

dingspatroon aan te passen zijn ze de 
17 kilo verloren!
Vanaf september presenteren we bij 
AeroFitt een nieuwe challenge, de 
GRIT challenge. In 30 minuten pak 
jij de grote spiergroepen flink aan tij-
dens deze GRIT les. In groepsverband 
werk je intensief aan het verbeteren 
van je conditie. Daarnaast heeft deze 
workout een positieve invloed op je 
lichaamsvorm: door de calorieënver-

branding ben je snel in shape. De 
GRIT lessen zijn geschikt voor ieder-
een en kun je altijd op je eigen con-
ditieniveau volgen. Als jij bereid bent 
om hard te werken en je leefstijl wilt 
aanpassen behaal je net als Alwin en 
Martin maximaal resultaat. Wil jij dit 
ook, neem dan contact op met sport-
centrum AeroFitt via info@aerofitt.
nl of bel naar 0575-465001. (ook voor 
niet leden).

Het succes van de Six-Pack Challenge
Hengelo - Een ‘tsunami van obe-
sitas’ zorgt ervoor dat sinds 1980 
het aantal personen met gevaar-
lijk overgewicht wereldwijd bijna 
verdubbeld is. Bij Sportcentrum 
AeroFitt gebeurt juist het tegen-
overgestelde, met een zes weken 
lange six-pack challenge vliegen 
de kilo’s bij de deelnemers eraf.

Alwin Radstake, de grote winnaar van de Challenge.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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De organisatie is in handen van de 
jubilerende jachthoorngroep van 
Wildbeheereenheid Gendringen-
Bergh. Deze groep viert haar 10-jarig 
bestaan en wil iedereen graag mee 
laten genieten van deze toch nog 
vrij onbekende muziekvorm. “Het 
jachthoornblazen is afkomstig vanuit 
Duitsland en wordt gespeeld bij de 
jacht. Maar wij maken deze muziek 
ook omdat de speciale klanken van 
deze instrumenten en de bijbeho-
rende traditie ons aanspreken. Het is 
bovendien jammer dat het nog steeds 
vrij onbekend is bij het grote publiek. 
Al een aantal jaren verzorgen wij in 
november een Hubertusviering in 
de St. Martinuskerk in Megchelen 
en deze zit elk jaar vol. Wij hebben 
gekozen om ons tienjarig bestaan te 
vieren op een plaats die hiervoor spe-
ciaal gemaakt lijkt en hebben andere 
groepen uitgenodigd om er samen 

een prachtig spektakel van te maken. 
Heel blij zijn we met de komst van de 
Overlopers, Nederlands kampioen en 
3e bij een treffen in Duitsland. Maar 
ook de andere groepen uit Nederland 
en Duitsland zijn allemaal van hoog 
niveau”, aldus Gerard Evers namens 
de organisatie. 
De groep jachthoornblazers van 
Wildbeheereenheid Gendringen-
Bergh oefent elke donderdag in Net-
terden bij Partycentrum Jan Terhorst 
en spelen naast de traditionele jacht-
muziek ook andere muziekstukken 
die aan de jacht gerelateerd zijn. ‘Wij 
spelen ook eigen gecomponeerde 
muziek en zo onderscheiden we ons 
nog iets meer van de andere groepen. 
Deze nummers lenen zich ook heel 
goed voor de diverse gelegenheden 
waar wij voor gevraagd worden en 
die meestal een binding hebben met 
het buitengebeuren. Maar ook wor-

den we gevraagd bij jubilea en zelfs 
bij rouw- en trouwdiensten. Naast de 
vaste groep is er ook een aantal nieu-
we blazers die op dinsdagavond met 
onze dirigent Tonnie Weikamp oe-
fenen in Lichtenvoorde. In totaal be-
staat de groep uit 20 spelers. Natuur-
lijk is iedereen die interesse heeft in 
jachthoornmuziek, welkom om een 
keer te komen luisteren tijdens een 
oefenavond.”

Dagindeling
Zondagmorgen 13 juli zal de jubile-
rende groep het treffen om 11.00 uur 
openen met onder meer het nummer 
‘Morgenruf’ en daarna zullen alle 
aanwezige groepen gezamenlijk  ‘Be-
grüssung’ blazen en zo iedereen wel-
kom heten op deze bijzondere dag. Er 
wordt ook rekening gehouden met de 
kleintjes zodat zij zich ook niet hoe-
ven te vervelen en natuurlijk is er ge-
legenheid om een hapje, een drankje 
of een ijsje te kopen. De afsluiting 
om 16.00 uur zal ook gezamenlijk 
gebeuren en zeker weer voor kippen-
vel zorgen, want heeft u wel eens 100 
jachthoornblazers tegelijk gehoord? 
De toegang is gratis, dus daar hoeft u 
het niet voor te laten.

Warme muzikale klanken op prachtige entourage

Jachthoorntreffen in Engbergen

In Openluchttheater Engbergen, Bosweg 5 te Voorst (Gemeente Oude 
IJsselstreek) vindt zondag 13 juli een bijzonder muzikaal gebeuren 
plaats: zo’n 100 jachthoornblazers zullen laten horen waarom zij voor 
dit muziekinstrument gekozen hebben. Een mooiere en treffender 
locatie hadden zij hiervoor niet uit kunnen zoeken want de ambiance 
van het Openluchttheater, verscholen in de bossen van het landgoed 
Engbergen, leent zich namelijk prachtig voor deze gelegenheid.

De jubilerende jachthoornblazers in hun nieuwe tenue

Tijdens deze markt zijn verschillende 
producten te proeven. Er zijn stands 
met ambachtelijke vlees en brood, 
fruit uit de regio, Italiaanse produc-

ten, biologische wijnen en meer. 

De markt zal beide dagen geopend
zijn van 11.00 - 17.00 uur.

Rond de kerk van Bronkhorst

Tweede editie Bronkhorst 
Culinair
Bronkhorst - Op 18 en 19 juli wordt voor de tweede keer de culinaire
markt georganiseerd. Ook deze editie is gratis te bezoeken en wordt
gehouden rondom de kerk van Bronkhorst.

Door gebruik te maken van een op-
roepsysteem als o.a. Hartveilig wo-
nen, kunnen vrijwilligers in geval 
van een circulatiestilstand snel ter 
plaatse zijn en beginnen met reani-
meren. Ook de AED kan al worden in-
gezet in afwachting van de ambulan-
ce. Rommy te Vaarwerk, instructeur, 
secretaris en burgerhulpverlener van 
Stichting reanimatie en AED-training 
Gelre: “Zelf ben ik als burgerhulp-
verlener in Vorden al diverse keren 
opgeroepen via Hartveilig wonen en 
heb ik ook daadwerkelijk wat kun-
nen betekenen.” 
Wilt u ook weten wat u moet doen bij 
een circulatiestilstand? De Stichting 
Reanimatie en AED Training Gelre, 
SRATGELRE, reanimatiepartner van 
de Nederlandse Hartstichting, ver-
zorgt al bijna 4 decennia lang re-
animatie- en AED trainingen in de 
gemeenten Bronckhorst, Berkelland 

en Lochem. Tijdens een reanimatie-
cursus leert u hoe u een circulatiestil-
stand herkent, hoe u reanimatie tech-
nieken toepast en een AED gebruikt. 

Het volgen van een reanimatiecursus
zorgt ervoor dat u als burgerhulpver-
lener doortastend en met zelfvertrou-
wen kunt handelen in geval van een
circulatiestilstand. Na het volgen van
deze cursus kunt u zich aanmelden
als vrijwilliger bij Hartveilig wonen. 
Om uw kennis en vaardigheid op peil
te houden, kunt u bij ons ook terecht
voor een jaarlijkse herhalingsles. 

Voor meer informatie en het aanmel-
den voor een reanimatieles kunt u
terecht op onze website www.reani-
matieopleidinggelre.nl. Cursusorga-
nisatie Marloes Brandenbarg: 0575
559191, sratgelre@yahoo.co.uk of
www.reanimatieopleidieninggelre.nl.

Burgerhulpverlening 
onmisbaar
Regio - Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door
een acute circulatiestilstand. Snel handelen is in deze situatie van le-
vensbelang. Als er binnen de eerste 6 minuten de juiste hulp wordt
gegeven kunnen veel meer mensen een circulatiestilstand overleven.
Burgerhulpverlening is daarbij onmisbaar.

Deze lunch vindt plaats in het kader 
van de Week van de Alfabetisering. 
De Week van de Alfabetisering vindt 
dit jaar plaats van zondag 7 septem-
ber tot en met zondag 14 september. 
Gedurende deze week worden in het 
hele land activiteiten georganiseerd 
rond het belang van lezen en schrij-
ven. Er gaat een wereld voor je open 
wanneer je kunt lezen en schrijven: 
een wereld waarin je je eigen doelen 
kunt halen en je grenzen kunt ver-
leggen. Een wereld waarin je je vrij 
kan bewegen en waaraan je mee kan 
doen. Hoe kan je een boodschappen-

lijstje maken als je niet kan schrij-
ven? Hoe weet je hoe je medicijnen
moet gebruiken als je de bijsluiter
niet kan lezen? In Nederland lopen
1,3 miljoen laaggeletterden dagelijks
tegen dit soort problemen aan. Kort-
om: lezen en schrijven leidt tot een 
beter toekomstperspectief! 
U kunt zich aanmelden voor deze 
lunch via www.bibliotheekwestach-
terhoek.nl .Kom vooral samen met
iemand die moeite heeft met taal!
Deelname is gratis. Op onze website
vindt u ook een speciale Moeite met
lezen pagina.

Samen praten over taal

Taallunch in de 
bibliotheek
Bronckhorst - Op maandag 8 september wordt er in de bibliotheken
van Doesburg, Doetinchem en Zelhem van 12.00 -13.30 uur een gra-
tis taallunch georganiseerd. Tijdens de lunch is er tijd om samen te
praten over het belang van taal. Er wordt voorgelezen en er worden
hulpmiddelen voor mensen die moeilijk lezen gepresenteerd. Zo zul-
len er presentaties zijn van een daisyspeler en speelleermaterialen en
men kan er tips krijgen.

Jan Leijenhorst uit Barchem is de 
schrijver van het stuk dat geregis-
seerd wordt door Wilma Makkink uit 
Gorssel. Het verhaal speelt zich af in 
Lochem ten tijde van de Tachtigjarige 
Oorlog en wordt als volgt samenge-
vat: ‘De plundering van de stad door 
enkele Spaanse huursoldaten is het 
begin van een reeks verwikkelingen, 

waarin garnizoenscommandant Bor-
ger, de aan lager wal geraakte Bertus, 
zijn zuster Kaatje en Jan Massink de 
hoofdrol spelen. Samen met de an-
dere burgers van de stad worden zij 
geconfronteerd met de snode plan-
nen van enkele notabelen. Een in-
grijpende gebeurtenis dwingt alle be-
trokkenen ertoe een keuze te maken. 

Spektakel verzekerd tijdens 
Openluchtspel Lochem

Lochem - Aangrijpend toneel, 
spectaculaire acties en een prach-
tig historisch decor zijn de ingre-
diënten die het Lochemse open-
luchtspel ‘Spaans Benauwd’ tot 
een groot succes moeten maken. 
De voorstellingen worden gehou-
den op 12, 16, 18 en 19 juli in het 
Lochemse Openluchttheater.

De spanning stijgt en iedereen krijgt 
het Spaans benauwd, want de Span-
jaarden doen verwoede pogingen om 
Lochem in handen te krijgen.’
Het publiek zal vanaf het begin op 
het puntje van de stoel zitten. Is het 
niet vanwege het indrukwekkende 
decor dat onder meer bestaat uit een 
gigantische stadspoort en de gracht 
met het bleekhuisje, dan is het wel 
door spectaculaire acties zoals de ope-
ningsscène waarin Spaanse soldaten 
te paard een plundering plegen.
En natuurlijk is het ook het spel van 
de acteurs dat de kijker zal boeien. 
“Bijzonder aan dit stuk is dat we ei-
genlijk geen figuranten hebben”, legt 
Jan Leijenhorst uit. “Deze personen 
hebben zelf een karakter bedacht dat 
past in het stuk en dat vervolgens on-
der begeleiding van Tonnie Sleumer 
uitgewerkt. Het zijn zijn haast vol-
waardige rollen.”
De spelers maken gebruik van het 

hele terrein waardoor er voor het pu-
bliek echt altijd wat te beleven is. 

Speeldata en kaartverkoop
Spaans Benauwd is te zien op zater-
dag 12 juli, woensdag 16 juli, vrijdag
18 juli en zaterdag 19 juli. Reserve-
data zijn zondag 13 juli en zondag 
20 juli. De voorstelling begint telkens
om 20.30 uur. 
Volwassenen betalen 10 euro voor
een kaartje in de voorverkoop en 12
euro aan de kassa. Kinderen tot en
met 12 jaar 5 euro in de voorverkoop
en 6 euro aan de kassa. 
De voorverkoopadressen zijn VVV Lo-
chem, VVV Gorssel, Kapsalon Lamar
in Laren, HCR De Exelse Molen in
Exel, Everwennink in Ruurlo en At-
tent Frank Bannink in Barchem.

Meer info:
www.openluchtspellochem.nl



Lichaam Geest

Als een van de weinige scholen in Nederland die zes dagen 
per week les bieden, kunt u bij Art of Chi les volgen in 
Tai Chi, Qi Gong, en kinder en jeugd Aikido. Ook voor 
privéconsulten, stresscoaching, Tuna en Shiatsu-massage, 
en weerbaarheid trainingen bent u hier op het juiste adres. 
De school van sifu (leermeester) Rudy van Cuyk bevindt zich 
in een prachtige ruimte op de grens van Eefde met Zutphen, 
net over de brug. Het is er groen en rustig, alles ademt 
een sfeer van ontspanning uit. In de grote tuin wordt met 
regelmaat bij goed weer buiten getraind. 
Rudy van Cuyk leeft volgens het principe ‘zachtheid wint 
het van hardheid’ en heeft al meer dan 30 jaar ervaring 
in tai chi en qi gong. Art of Chi is al jaren een begrip in 
Zutphen en omgeving. Het team van Art of Chi bestaat uit 
vijf enthousiaste leraren die zich elk in hun eigen vakgebied 
gespecialiseerd hebben. In september start Art of Chi het 
nieuwe lesjaar met een nieuw rooster, waar nu ook Yoga en 

Dao Healing lessen aan toegevoegd zijn.  Al vanaf 39,50 per 
maand kunt u lid worden. 
Tai Chi bestaat uit een vorm, die bestaat uit 60 bewegingen 
die allemaal een eigen effekt op lichaam en geest hebben. 
De langzame bewegingen, die vanuit de buik en vooral 
heel ontspannen uitgevoerd worden, zijn kenmerkend voor 
tai chi. Daarbij is het behouden van de eigen balans en de 
ademhaling van groot belang.
Qigong is een onderdeel van de Chinese medische weten-
schap om fysieke en psychische gezondheid te behouden 
en te verbeteren. Door Qigong te doen wordt de stroming 
van Qi (levensenergie) in het lichaam positief beïnvloed. De 
balans in het lichaam wordt onderhouden of hersteld. Dao 
Healing is een methode om genezing te ondersteunen en te 
voorkomen dat je ziek wordt. De zelfhelende kracht van de 
mens wordt gestimuleerd.
Kijk op de website voor uitgebreide informatie. U bent altijd 
welkom voor een proefles. Art of Chi organiseert regelmatig 
workshops en lezingen. De school heeft ook een gezellige 
ruimte waar u thee kunt drinken en even nakunt praten, en 
verkoopt tevens natuurproducten als shampoo, massageolie 
en voedingssupplementen. Een cursist: “Tai chi heeft mij ge-
leerd dingen beter los te laten. Ik voel me fitter en gezonder 
dan ooit.”  
Art of Chi: Balans, energie en gezondheid voor iedereen: 
www.artofchi.nl

Art of Chi: 

Meer aandacht voor jezelf
Het is inmiddels al enige tijd wetenschappelijk bewezen 
dat tai chi en qi gong een positief effect hebben op onze 
gezondheid, zowel fysiek als mentaal. U traint lenigheid, 
evenwicht en conditie, hoe u bewust met het lichaam 
om gaat, correct ademhaalt en zuurstof naar de organen 
brengt. Mensen zeggen zich minder gestrest te voelen, beter 
in balans, en vooral: beter gewapend tegen de hectiek van 
het alledaagse leven.

Tai chi workshop in de tuin bij Art of Chi.

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP

Familie-opstellingen, systeem- en gesprekstherapie

www.stipterlaan.nl stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
wordt (gedeeltelijk) vergoed

T’ai Chi  

MuziYoga
= 

Muziek, kinderyoga, dans, instrumenten, zingen, mindfulness, 
rust, spelen, bewegen, samen, eigenheid, respect, 
vertrouwen, humor, ontspannen, stilte, samen, fijn!

Elk uur heeft een eigen thema en veel verschillende 

activiteiten. Spelenderwijs bezig zijn met opladen, ontladen 

en ontspannen. Je kunt het niet vroeg genoeg leren.

Donderdagmiddag 16u00 - 17u00 MuziYoga 4-10 jaar

Donderdagochtend 9u15 - 10u15 Dreumes & Peuter 

MuziYoga (vanaf 10 juli)

Zondag 7 september 10u00 - 16u00 MuziYoga 

Inspiratiedag voor leerkrachten en kindercoaches.

Proefles en instromen altijd mogelijk

Waterstraat 5 in Zutphen
www.MuziYoga.nl
Liselot ten Broeke
06-138 134 04

M iY
Muziek Kinderyoga

Bent u door persoonlijke problemen of

gezondheidsproblemen even uit balans?

Psychosociale begeleiding helpt.

In een paar gesprekken krijgt u weer overzicht 
en controle en bepaalt u weer de richting.

www.baukjeoosterveld.nl

06-10656102

 

                    Baukje Oosterveld

Baukje Oosterveld
Psychosociale begeleiding

Coaching en training



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Samen staan we sterker, gaan we sneller en 
komen we verder! 
Of het nu gaat om WMO, Zorg, Jeugdzorg, 
Passend Onderwijs of Participatie.
Ons uitgangspunt: onze burgers, van jong 
tot oud, moeten waar mogelijk in hun eigen 
woon- en leefomgeving kunnen blijven. Daar 
zullen wij als VVD Bronckhorst ons voor in 
blijven zetten! Door zoveel mogelijk zorg en 
ondersteuning dichtbij de burger aan te bie-
den. Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat 
moet.

In Bronckhorst is veel kennis en kunde aan-
wezig. Hiervan moeten en kunnen we beter 
gebruik maken. Daarvoor is het nodig dat we 
goede verbindingen leggen tussen onze loka-
le organisaties, instellingen en deskundigen. 
Zodat mensen snel en dichtbij geholpen kun-
nen worden zonder te veel bureaucratie en 
langdurige indicatietrajecten.

En nog belangrijker: 
VRAAG wat de burgers 
nodig hebben en be-
paal niet voor hen! Als 
we de eigen kracht en 
zelfredzaamheid wil-
len bevorderen, is het 
belangrijk om aan te 
sluiten bij de behoef-
ten van de burgers. Samen met hen en hun 
directe omgeving te zoeken naar mogelijkhe-
den zodat ze deel kunnen blijven uitmaken 
van onze samenleving. Participatie is voor 
ons: meedoen, meetellen, gezien en gehoord 
worden. Dat geeft de eigenwaarde, zingeving 
en betrokkenheid.

Onze visie op Sociale Domein Bronckhorst!

Inmiddels is de nieuwe raad enkele maanden 
op weg. Ook het college is inmiddels gesetteld 
en gewend aan haar nieuwe plek. Dit moet 
ook, er staat de komende jaren immers veel 
op stapel voor de gemeente. De begroting van 
de gemeente wordt simpelweg verdubbeld, 
we krijgen eenvoudig gezegd twee keer zo-
veel verantwoordelijkheid over hoe we als ge-
meente het geld besteden! Des te meer reden 
om open en transparant hierover met u te 
communiceren. Helaas gaan hierin ook vaak 
dingen mis, in onze ogen te vaak. Het dui-
delijk communiceren en het willen werken 
naar een voor alle partijen aanvaardbare op-
lossing blijken dan nogal eens het probleem 
te zijn. Ervaart u problemen in de communi-
catie met de gemeente? Laat het ons weten, 
de raad is er o.a. om de gemeente te contro-
leren. Hoewel we komende week nog een 
raadsvergadering hebben staan, wensen wij 
u alvast een prettige zomervakantie toe. 

Ook tijdens en na de vakantie kunt u op onze 
inzet rekenen!

Transparant zijn blijft een keuze

Er zijn veel redenen om dicht bij huis vakan-
tie te vieren. Zo dicht bij huis dat je de pro-
vincie niet uit hoeft. Want Gelderland heeft 
bijna alles waar mensen doorgaans verre 
reizen voor maken. Ik tel mijn zegeningen: 
een mooi landschap, aantrekkelijke wandel- 
en fietspaden, uitstekende horeca- en andere 
voorzieningen, een aansprekende cultuur en 
een boeiende geschiedenis. De mensen spre-
ken hier Nederlands en je kunt gewoon met 
de euro betalen. Vorige week maakte ik een 
fietstocht vanuit Drempt. Via het fietspad 
langs de IJssel naar Olburgen, door de uiter-
waarden in het IJsseldal en met een schit-
terende blik op het Veluwemassief. Met het 
pontje naar Dieren en via de Kroondomeinen 
en de Lange Juffer naar de Posbank met zijn 
magnifieke uitzicht over de Gelderse Poort. 
Bossen, heidevelden, echte natuur. Bij Rhe-
den via twee fietspontjes naar het waterdorp 
Giesbeek. Dit plassengebied steekt Friesland 
naar de kroon. Geweldig om na de besloten-
heid van de Veluwezoom van de weidsheid en 
de ruimte van dit merengebied te genieten.

Ik strijk neer op 
een terras aan 
het water voor 
een welverdiende 
koude verfrissing 
en dan is het nog 
maar een klein stukje via Angerlo en Does-
burg terug naar Drempt. Een welbestede va-
kantiemiddag. Perfect? Nee, toch niet hele-
maal. Bij de vele bankjes en picknickplaatsen 
in het gebied en ook langs de weg kom ik 
tientallen lege blikjes en flesjes tegen, ach-
teloos weggegooid. En dat is toch wel jam-
mer, want het ontsiert de verder prachtige 
natuur. Als de mensen daar nu ook nog eens 
om zouden willen denken… dan is het para-
dijs niet zo heel ver weg. Ja, Gelderland levert 
je mooie streken. Laten we er een beetje zui-
nig op zijn, dan hebben degenen die na ons 
op vakantie gaan er ook nog wat aan. Wo-
nen in Bronckhorst? Het is hier fantastisch!

Peter Starreveld.

Vakantie in Gelderland

Burge(r)meesters
Bronckhorst gezocht

- We zullen het zelf moeten doen, maar dan wel samen -

Heb jij zin om je omgeving groener, gezonder (ook economisch) en socialer te 
maken? En wil je daar samen met andere Burge(r)meesters je schouders onder 
zetten en dingen voor elkaar krijgen? Misschien al een droom of idee, groot of 
klein?

Krimp of crisis willen wij niet van horen, kansen creëren doe je zelf. Spring je met 
ons mee? Neem contact op met Titus Smit, 06-45464909 /

t.smit@bronckhorst.nl       Bron: http://www.whatifrobert.com
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N De Bronckhorster Uitdaging is een bedrijvennetwerk binnen de eigen gemeente 
die bemiddelt in menskracht (kennis, kunde en extra handen), in vraag en 
aanbod van materialen (allerlei spullen) en eventueel middelen (geld). Door 
op lokaal niveau maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en te 
organiseren, draagt de Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit voor inwoners 
van de gemeente Bronckhorst.

Deze column wordt ondersteund door:

Eigenlijk is mijn leven
wat oneerlijk begonnen
Ik zal verder niet
op m’n vader vitten
Maar hij was het toch 
die inbrak bij m’n moeder
En daar moest ik toen al 
negen maanden voor zitten

J. Wagenvoort

Jos Herwers: Oude rot van de 
Bronckhorster Uitdaging

Als geboren Hengeloër vind ik het een eer 
dat ik ben gevraagd om deel te nemen aan 
de Bronckhorster Uitdaging. Een unieke 
stichting die ondernemers op de juiste 
manier uitdaagt om haar maatschappelijke 
betrokkenheid te vergroten en om te zetten 
in daden. Het mooie van deze stichting vind 
ik dat het niet om geld gaat. Ik wil hier heel 
duidelijk in zijn; de stichting heeft geen geld. 
Het gaat bij de Bronckhorster Uitdaging juist 
om de bereidheid om daadwerkelijk iets te 
doen. 
Namens de Bronckhorster Uitdaging heb ik 
een aantal stichtingen mogen bezoeken. 
Daardoor ben ik mij nog meer bewust 
geworden van het nut, en het belang, 
van de Bronckhorster Uitdaging. Zoals ik 
net al gezegd heb legt de overheid de 
verantwoordelijkheid voor verenigingen 
en stichtingen steeds nadrukkelijker in de 
maatschappij neer.

Ik zie veel overeenkomsten tussen het 
ondernemer zijn en het besturen van een 
stichting of vereniging. Beiden hebben een 
doel of missie die zij nastreven. Om die te 
bereiken kom je allerlei uitdagingen tegen.  
Als ondernemer is mijn ervaring dat je lang 
niet alles zelf kunt. Je moet de juiste mensen 
of materialen op de juiste momenten in 
kunnen zetten. Door ondernemers met 
verenigingen of stichtingen bij elkaar te 
brengen bouw je samen aan een groot 
netwerk gevuld met kennis, kunde, middelen 
en ervaring. Gezamenlijk ben je daardoor 
tot veel meer in staat.
Voor mij persoonlijk komt de Bronckhorster 
Uitdaging op een goed moment. Mijn twee 
zonen, Jos en Niels, nemen binnen de 
Herwers Groep steeds meer taken van mij 
over. Daardoor ben ik nu in staat om mijn 
netwerk, ervaring en kennis in te zetten voor 
de Bronckhorster Uitdaging.

De Bronckhorster Uitdaging is een 
fantastisch initiatief. Toen ik werd 
gevraagd om hieraan deel te nemen als 
‘oude rot’ was ik meteen enthousiast.  
Wat is er nou mooier dan dat je kennis 
en netwerk kunt delen met anderen. 
De wereld verandert. Veel wat vroeger 
vanzelfsprekend was, wordt nu meer op 
het bordje van de ingezetenen gelegd. 
We zullen met zijn allen onze eigen 
gemeenschap leefbaar moeten houden.

Op maandag 21 juli zullen er een 
aantal gedichten voorgedragen wor-
den door mw. Gerrie Bossenbroek uit 
Hengelo. In de uitzending van maan-
dag 28 juli zal Pater Vesseur van de 
Abdij Slangenburg een overdenking 
houden.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de 
uitzending kunnen er van 20.00 uur 

tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de 
daarop volgende week, via het tel. 
nummer van de studio:0314-624002. 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of  94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet: 
www.ideaal.org. 

Vakantie-uitzending
Ook tijdens de vakantieperiode wordt 

De Muzikale Ontmoeting op Radio 
Ideaal uitgezonden.Deze is wekelijks 
te beluisteren op maandagavond tus-
sen 19.00 en 20.00 uur. 
Het is ook mogelijk om voor iemand 
een lied aan te vragen. Dit kan natuur-
lijk ook voor uzelf zijn. Deze verzoek-
jes kunnen op maandagavond  tele-
fonisch aangevraagd worden voor de 
daarop volgende week. Hiervoor kunt 
u, na afloop van het programma, tus-
sen 20.00 en 20.30 uur bellen met de 
studio in Zelhem: 0314-624002. Ook 
kan uw verzoekje t/m vrijdag voor 
de uitzending doorgegeven worden 
bij de  fam. Zemmelink in Zelhem: 
0314-622878.

De muzikale ontmoeting
Regio - In het interkerkelijke programma “De Muzikale Ontmoeting” 
bij Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd. Mw. Rikie Jansen-Coobs uit Baak zal meewerken aan de 
uitzending van maandag 14 juli.

Bijzonder is dat de afstanden tot de 
beschreven locaties automatisch wor-
den berekend aan de hand van uw ei-
gen locatie op dat moment. Dat kan 
ook met een smartphone. De weerga-
ve wordt automatisch aangepast, zo-
dat dit ook een duidelijk beeld geeft. 
Bezoekers van de site of mensen met 
een smartphone kunnen direct zien 
welke winkel, horecagelegenheid of 
recreatiebedrijf in de buurt zit. 

AchterhoekLocaties.nl is gekop-
peld aan AchterhoekAgenda.nl
Op basis van het adres van de loca-
tie worden alle agenda-items vanuit 
AchterhoekAgenda verzameld en 
weergegeven bij de presentatie van 
de locatie. Op deze manier versterken 
beide websites elkaar. Verder is het 

mogelijk om op een eenvoudige ma-
nier de route tot een bepaalde locatie 
te berekenen en weer te geven. 
De gebruikers zijn ook de makers: 
iedereen kan locaties invoeren of 
toevoegen. Op deze manier worden 
locaties gemakkelijker gevonden. 
Dat moet leiden tot meer bezoekers 
of gasten. Ook kan het de onderlinge 
samenwerking verbeteren. De sites 
fungeren als gezamenlijk platform 
voor iedereen die de Achterhoek een 
warm hart toedraagt. De vermeldin-
gen zijn gratis. Mocht u nog geen 
account hebben voor Achterhoeklo-
caties en Achterhoekagenda, dan 
kun u zich inschrijven via: www.
invoeragenda.nl. Voor meer informa-
tie: www.AchterhoekLocaties.nl of 
www.AchterhoekAgenda.nl.

Handig voor inwoners en toeristen

Nieuw: AchterhoekLocaties.nl
Achterhoek - Op 1 juli is de website www.AchterhoekLocaties.nl in de 
lucht gegaan. Deze handige website kan inwoners en toeristen helpen 
bij het zoeken naar een specifieke locatie in de Achterhoek. De loca-
ties zijn onderverdeeld in vijf groepen: recreatie, horeca, verblijf, bele-
ving en winkels. De site bevat presentaties van interessante locaties in 
de Achterhoek en is bedoeld ter promotie van de streek.

Door de werkploeg van ‘t Onderholt 
zijn hier werkzaamheden uitgevoerd 
in het kader van herstel van land-
schapselementen. Lopend door de 
uiterwaarden zullen een agrariër uit 
het gebied en een werkploeglid van 
‘t Onderholt uitleg geven over de uit-
gevoerde werkzaamheden en de aan-
leiding daartoe. Houd rekening met 
mogelijk natte terreinomstandighe-
den en pas uw schoeisel daarop aan.

Het adres is Bruggeweerdsedijk te
Gorssel. Vanaf N348, de weg Zut-
phen-Deventer, neem de afslag bij de
verkeerslichten bij het pannenkoe-
kenhuis, de Ravensweerdsweg op de
uiterwaarden in, daarna rechtsaf de
Bruggeweerdsedijk inrijden tot de
vlag van ‘t Onderholt. 

Voor meer informatie: 
0575-550593 of www.onderholt.nl.

Agrarische Natuurvereniging

Ledenbijeenkomst  
‘t Onderholt
Vorden - Op woensdag 16 juli organiseert Agrarische Natuurvereni-
ging ‘t Onderholt een excursie voor de leden. Mocht u interesse heb-
ben om lid te worden dan kunt u zich voor die avond, of op die avond
aanmelden als lid en deelnemen aan de excursie. Het betreft een wan-
deling door de uiterwaarden en deels langs de IJssel.

Het harde werken in de kinderopvang 
is met een positief resultaat beloond. 
Onlangs bracht de lead-auditor van 
het Keurmerkinstituut verslag uit 
van haar bevindingen. En die lieten 
niets aan duidelijkheid over. Yolanda 
Bensink, directeur, sprak haar waar-
dering uit voor de bevlogenheid en 
passie van alle medewerkers. De audi-
tor - die Avonturijn nu al enkele jaren 
volgt - merkte op, dat het manage-
mentsysteem inmiddels goed is inge-
bed in de organisatie en daadwerke-
lijk wordt gebruikt als ondersteuning 
voor de planning, control en verbe-
tercyclus binnen de organisatie. Het 
managementsysteem draagt bij tot 
de realisatie van de organisatiedoel-
stellingen en maakt borging van het 
kwaliteitsniveau in de gehele organi-
satie en de nieuwe locaties mogelijk. 

Positief
De auditoren brengen dan ook een 
positief advies uit naar de Raad van 
Accreditatie over het verlengen van 
het HKZ keurmerk aan Avonturijn. 
“Ik ben ontzettend trots op onze me-
dewerkers. In het laatste jaar hebben 
we z’n allen samen grote verbete-
ringen aangebracht en ingezet voor 
goede zorg en goede procedures”, 
aldus Yolanda Bensink. “Zo laten we 
zien dat we onze kinderen met recht 

Avonturijn geslaagd met vlag en wimpel
Regio - Er viel geen eer aan te 
behalen voor de auditor van het 
Keurmerkinstituut. Ondanks da-
genlang speurwerk op verschil-
lende locaties, konden ze geen 
enkel kritisch punt vinden in 
kinderopvang Avonturijn. Avon-
turijn is dan ook met vlag en 
wimpel door de inspectierondes 
gekomen en kan de verlenging 
van het HKZ keurmerk (Harmo-
nisatie Kwaliteitsbeoordeling in 
de Zorgsector) over enkele weken 
tegemoet zien. Dit betekent dat 
de aandacht, die de organisatie 
besteedt aan goede opvang, zorg 
en welzijn voor haar kinderen, 
aan de gestelde kwaliteitsvoor-
waarden voldoet.

Aan de Hoogstraat 29 bouwde wijlen 
Henk Olthof een geheel eigen plane-
tarium naar voorbeeld van het we-
reldberoemde Eisinga Planetarium in 
Franeker. Heel bijzonder is ook het 
aardglobe-stellarium.

In de tuin staan ook nog zeven bijzon-
dere bouwwerken op schaal, waar-
onder de Eiffeltoren. Aanmelden 
verplicht. Info: www.achterhoekspla-
netarium.nl. Voor een onvergetelijke 
ruimtereis!

Publieksavond Achterhoeks 
Planetarium
Toldijk – Het Achterhoeks Planetarium in Toldijk houdt vrijdag 18 
juli van 19:30 tot 21:00 uur een publieksavond.

centraal stellen.” Eveneens zijn deze 
week de resultaten van het klant- en 
medewerkerstevredenheidsonder-
zoek bekend gemaakt. Uit dit onder-
zoek kwam naar voren dat Avontu-
rijn bij alle opvangvormen hoge ogen 
gooit! Avonturijn behoort bij alle 
clusters bij de beste 25% van de ben-
chmark. De cijfers zijn in bijna alle 
gevallen iets hoger dan in 2011. Ook 
bij de gastouderopvang zagen we een 
verbetering van de toch al geweldige 
resultaten in 2011. De administratie-
ve processen bij de gastouderopvang 

behaalden zelfs de hoogste score in 
de benchmark. Bij de ambassadeurs-
vraag krijgt Avonturijn een score van 
61,5% en dat is uitzonderlijk hoog en 
Avonturijn voert de lijst voorlopig op 
dit punt aan. 

Resultaten waar we allemaal super 
trots op zijn! En dat laten we graag 
blijken. Alle medewerkers kregen, 
bij deze bekendmaking, een prachtig 
badlaken overhandigd. Hiermee kun-
nen zij de zomervakantie heerlijk 
mee op het strand vertoeven.



Belangrijk 
Burgers hebben baat bij thuisadministratie. Van een ‘eenma-
lige ordeningsactie’ tot ‘begeleiding naar financiële zelfred-
zaamheid’. Door de dienst Thuisadministratie Op Orde wordt 
duidelijk welke mensen het (weer) zelf kunnen gaan doen, 
eventueel door het volgen van een cursus. Ook wordt bekeken 
wat de lokale mogelijkheden zijn voor mensen die het niet 
meer zelf kunnen. Voor vragen of informatie over de dien-
sten Stichting Vrijwillige Schulddienstverlening Bronckhorst 
en Thuisadministratie Op Orde, kunt u contact opnemen met 
de welzijnsadviseur van de lokale welzijnsorganisatie in de 
gemeente Bronckhorst. Heeft u hulp nodig van een van de 
bovenstaande diensten dan kunt u zich eveneens aanmelden 
bij de welzijnsadviseur van de lokale welzijnstichting. 

De SSWB heeft voor de dienst Thuisadministratie Op Orde 
een aantal vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Door de 
groeiende behoefte van mensen die administratieve onder-
steuning nodig hebben is de SSWB op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers, die affiniteit hebben met het verlenen van 
bovengenoemde vorm van vrijwilligersondersteuning. Er 
worden cursusmogelijkheden en structureel overleg aange-
boden. Volgens afspraak worden onkosten vergoed. Herkent 
u zich in deze oproep? Dan zien we uw reacties gaarne tege-
moet.

Voor vragen, informatie of aanmelding kan men contact 
opnemen met de welzijnsadviseur van de lokale welzijns-
stichting.
Paul Tiggeloven, Zelhem    0314 622074
Ans Vermeulen, Hengelo   0575 465281 
Ineke Bijsterbosch, Steenderen  0575 450029 
Esther Staal, Drempt, Hummelo& Keppel  0314 380232
Wilma Berns, Vorden   0575 553405

Activiteiten Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 Zelhem
Kijk ook op de website van Stichting Welzijn Zelhem. 
www.welzijnzelhem.nl

Zomerstop voor spelletjesavond, aqua sportief en Fit door bewegen.
Koffieochtenden. U bent van harte welkom op maandag en 
donderdagochtend van 10 tot 11 uur in de Oranjehof.
SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur SOOS-middag van Noodhulp. Voor inlichtingen 
op werkdagen van 9 tot 10 uur tel. 06-51765315.
Bingo (1e dinsdag van de maand) 7 september in de Oranjehof 
aanvang 19.30 uur.

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Afstanden tussen de 15 en 25 km. Dagtocht 45-50 km. 
8 juli >25, start 9.00 uur, 17juli >15 km start 9.30 uur. 
22 juli >dagtocht start 9.30 uur. 31 juli > 25 km start 9.00 uur 
5 aug. >15 km start 9.30 uur. Contactpersonen, Han en 
Gerrie Til, Telefoon: 0314-625536. Mobiel 06-49135536.

Open-tafel/gezamenlijke maaltijden
1x per 2 weken gezamenlijk een warme maaltijd gebruiken 
op de vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. 
Locatie: Oranjehof. De prijs voor een maaltijd bedraagt € 8,-. 
Drankjes worden apart afgerekend. Wilt u mee-eten (ook als 
u maar af en toe mee wilt eten) dan kunt u zich aanmelden. 
Telefoon: 0314-622074 of 06-13280466. U kunt zich ook 
inschrijven als u in de Oranjehof komt. Data open tafel: 16 mei, 
30 mei, 13juni en 27 juni.

Notarisspreekuur 16 juli
Iedere derde woensdag van de maand houdt een (kandidaat-)
notaris van Notariskantoor Blankestijn gratis spreekuur in 
de Oranjehof van 10.00 tot 12.00 uur. Wilt u gebruik maken 
van dit spreekuur, dan kunt u hiervoor een afspraak (van 20 
min.) maken bij de welzijnsadviseur de heer P. Tiggeloven, 
tel. 0314-622074 of 06-13280466 of p.tiggeloven@sswb.nl 
In augustus vervalt het spreekuur (17 september kunt u weer 
gebruik maken van het spreekuur).

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ 
indicatie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit 
treft zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied 
van   lichamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheids-
problemen of ter ontlasting van de mantelzorg. Herkent u 
zich in bovengenoemde omschrijving of kent u mensen die 
voor seniorenopvang in aanmerking (willen) komen neem 
dan voor meer informatie of aanmelding contact op met Paul 
Tiggeloven, tel. 0314-622074, mob: 06-13280466. De eigen 
bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,- inclusief warme maaltijd.

Kunst in Zelhem. 
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof
Expositie van schilderwerken van Ben van den Berg. Ben is 
10 jaar geleden met vroegpensioen gegaan. Vanaf die tijd is 
hij begonnen met schilderijen te maken van olieverf. De lijs-
ten van de schilderijen worden door Ben zelf gemaakt. Ope-
ningstijden voor de Expositie: maandag en donderdag van 
10.00 tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten die u bezoekt.

Rijbewijskeuring voor personen van 75 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. 
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrix-
straat 41 Zelhem. Gepland: 30 aug., 20 sept., 25 okt., 22 nov. 
en 20 dec. U kunt zich voor deze keuring aanmelden via te-
lefoon 06-27594051. Belt u dan uitsluitend tussen 18.30 en 
20.00 uur. Voor overige informatie over de ANBO zie website
www.welzijnzelhem.nl Link ANBO.

Het secretariaat van Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
is bereikbaar op dinsdag van 08.30 tot 12.30 uur en donderdag
van 12.00 tot 14.00 uur. U kunt ook telefonisch uw boodschap en
tel.nr. inspreken. Deze wordt afgeluisterd en zo spoedig mogelijk
beantwoord. Tel. 0314-380232. E: info@swdrempthummelokeppel.nl
Inloopspreekuur welzijnsadviseur Esther Staal is op dinsdag van
09.00 - 10.00 uur en op donderdag van 12.30 - 13.30 uur. 

Zomerfeest voor alle 55+ers zaterdag 19 juli
Georganiseerd door Club 60+ en Stichting Welzijn. In de tuin
van het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel wordt een ge-
zellig zomerfeest georganiseerd met live muziek op zaterdag
19 juli van 14.00-16.30 uur. Alle 55+ers zijn welkom. Aanmel-
den tot en met 14 juli bij het secretariaat tel. 0314-380232 of
Email: info@swdrempthummelokeppel.nl. Kosten € 3,- p.p.
 
Zomer BBQ vrijdag 8 augustus
Ook deze zomer wordt weer de sfeervolle barbecue georgani-
seerd door Stichting Welzijn in de tuin van het Gezondheids-
centrum te Hoog-Keppel. Met live muziek van Sax on Tour en
het buffet met verschillende soorten vlees, salades en sauzen 
wordt het weer genieten. Er is alle gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten en breng ook uw kennis of buur mee. U bent 
welkom vanaf 17.30 uur en de afsluiting is om 20.00 uur.
Aanmelden tot en met 31 juli: secretariaat tel. 0314-380232 
of E: info@swdrempthummelokeppel.nl. Kosten € 15,- excl.
consumpties. 

Fietstochten 
Op 7 aug. en 4 sept. worden de maandelijkse fietstochten 
georganiseerd door Ben Peters, tel. 0313-473056 en Jan Rens-
kers, tel.0313-474664. Start is om 14.00 uur op het Plein te 
Hoog-Keppel, afstand 25-30 km met pauze, geen kosten en u
bent van harte welkom.

Jeu de boules spelen
Houdt u van een buitenactiviteit? In Hoog-Keppel ligt voor 
het Gezondheidscentrum een prachtig jeu de boulesbaan. 
De jeu de boulesvereniging Leuke Boel speelt op afgesproken 
tijden. Wilt u kennis maken met Leuke Boel, informeer bij 
secr. Gerda van Weerd, tel. 0314-381759. 

Vrijwilliger gezocht bij bewegen voor ouderen
Op de maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur wordt 
er bewegen voor ouderen gegeven door een deskundige 
docente in de Hessenhal. We zijn op zoek naar iemand die 
het leuk zou vinden om assistentie te bieden bij deze leuke 
en actieve ochtend. Voor informatie kunt u bellen met 0314-
380232. Daarnaast zijn er ook nog enkele plekken vrij op 
deze ochtend om zelf deel te nemen. Bent u 65+ en wilt u 
graag bewegen, maar onder deskundige begeleiding in een 
sporthal meldt u dan aan ook onder bovenstaand nummer.

Welfareochtenden: wie heeft handwerkmateriaal over?
Het Rode Kruis Welfarewerk in Zorgcentrum Hyndendael 
te Hummelo is op woensdag van 09.30-11.30 uur op 9 en 
23 juli. Informatie, bestelling en verkoop: Dinie Tieben, tel. 
0314-844551. Op Vive la France stand met verkoop zondag 
13 juli.

Tafeltje-Dek-Je 
Als u (even) niet meer in staat bent om zelf te koken dan 
kunt u uw warme, verse maaltijd, bereid door De Gouden 
Leeuw, aan huis laten bezorgen. Voor informatie en aanmel-
den tel. 0314- 380232. Verder worden er ook activiteiten zoals
Fitness, Nordic-Walking, koersbal, Tai-Chi-Tao en rummicub
georganiseerd. Voor informatie hierover kunt u bellen met 
Stichting Welzijn, 0313-380232, wij helpen u graag verder.

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

Datum Activiteit Plaats  Tijd
09-07 SWSteenderen: kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-07 SWVorden: spreekuur gehoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
12-07 Geloofsgem. Steenderen: ouderenmiddag Steenderen
14-07 SWVorden: Vriendschap 55+ koffieochtend Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
16-07 ANBO Hengelo/Steenderen: dagfietstocht Startinformatie bij de bond
16-07 SWSteenderen: bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-07 SWVorden: Vriendschap 55+ koffieochtend Dorpscentrum Vorden 10.00 uur
22-07 SWHengelo/GGNet: geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
23-07 ANBO Hengelo/Steenderen: fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
28-07 SWVorden: Vriendschap 55+ koffieochtend Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
13-08 SWSteenderen: kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-08 SWSteenderen: verkoop lingerie De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
20-08 ANBO Hengelo/Steenderen: fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
20-08 SWSteenderen: bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
23-08 ANBO Zelhem: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0314-621804
23-08 ANBO Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806

Website
We nodigen u uit om ook de websites van de lokale stichtingen te bezoeken. Op 
de website kunnen we veel meer informatie plaatsen dan op deze plek. U vindt 
daar alle mogelijkheden die lokaal worden aangeboden, maar ook gemeente 
breed, op het gebied van advisering en ondersteuning, het activiteitenaanbod, ons 
cursusaanbod, de vrijwilligersondersteuning, het vrijwilligerswerk, onze laatste 
nieuwtjes enzovoorts. Website: www.sswb.nl

Vakantiesluiting
Tijdens de vakantieperiode is de bereikbaarheid van verschillende Welzijnsstich-
tingen in Bronckhorst minder dan normaal gesproken. U begrijpt dat onze mede-
werkers ook op vakantie gaan in deze tijd. Soms zijn er meerdere mensen tegelijk 
op vakantie. Toch is er altijd wel iemand bereikbaar om u te woord te staan als u 
een hulpvraag hebt. De meest eenvoudige methode is de volgende. U belt naar uw 
eigen vertrouwde welzijnsadviseur. Mocht deze niet aanwezig zijn dan hoort u via 
de telefoonbeantwoorder wie hem of haar vervangt. Met telefoonnummer. U kunt 
dan contact opnemen met die persoon. Heeft het geen haast, dan kun u altijd na 
de vakantie nog terug bellen. Wij wensen u een fijne zomer toe.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst start met een nieuwe dienst:

“Thuisadministratie op Orde”
In 2013 kwam vanuit een samenwerkingsverband tussen de Gemeente, De kerken en 
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) het project “schuldhulpmaatje” 
van de grond (ondersteuning aan mensen met problemen op het gebied van de finan-
ciën). Het is een project met twee sporen. 
A. ‘thuisadministratie’ voor ondersteuning bij het invullen van formulieren en onder-

steuning bij het op orde brengen en houden van de persoonlijke administratie.
B. ‘schuldhulpmaatje’ voor de groep mensen die al problemen hebben en waarbij ver-

ergering wordt geprobeerd te voorkomen. Ook eventueel noodzakelijke begeleiding 
en ondersteuning in het schuldsaneringstraject is hiervan onderdeel. Bij dit onder-
deel is sprake van een aparte coördinator die goed thuis is in mogelijke administra-
tieve problemen en de trajecten daarbij. 

Nadat de SSWB samen met de protestantse kerken de eerste aanzet hebben gegeven 
voor deze dienstverlening is er in 2013 een aparte stichting opgericht: Stichting Vrij-
willige Schulddienstverlening Bronckhorst Deze organisatie heeft de verantwoorde-
lijkheid voor het onderdeel Schuldhulpverlening. De SSWB is verantwoordelijk voor 
het onderdeel thuisadministratie. De SSWB noemt haar dienst ”Thuisadministratie 
Op Orde”. Er zijn in Nederland meerder organisaties met een dienst Thuisadministra-
tie. Het is duidelijk dat deze dienstverlening in een groeiende behoefte voorziet. Deze 
organisaties willen mensen helpen om (weer) grip op hun administratie en financiën 
te krijgen. 

Waarom Thuisadministratie? 
Door allerlei oorzaken raken mensen soms het overzicht op hun financiën kwijt. Dat 
kan door ouderdom komen of te maken hebben met verlies van partner. Maar ook het 
kwijtraken van een baan of door ziekte kunnen mensen moeite krijgen om admini-
stratie op orde te houden. Als er dan in hun directe omgeving niemand is die hen kan 
helpen, is het tijd voor een steuntje in de rug.

Doelstelling van thuisadministratie.
Het doel van thuisadministratie is om mensen van dienst te zijn om hun administratie 
op orde te brengen en te houden en/of structureel hulp te bieden bij de administratie. 
Een belangrijk uitgangspunt bij de doelstelling is het vergroten van de eigen zelfred-
zaamheid en het onderkennen van eigen kracht en kwaliteiten van de deelnemer en 
deze weer de regie laten krijgen over hun eigen financiële en administratieve huis-
houding.

Activiteiten om de doelstelling te verwezenlijken
Bij thuisadministratie helpen vrijwilligers mensen die moeite hebben met hun finan-
ciën en administratieve zaken.

voeren.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel, 

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

Stichting Welzijn Hengelo:
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 

tel: 0575-465281, mobiel: 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. 

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 10.00 uur

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

elke tweede woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

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

www.werk.nl

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Conventioneel Frezer m/v

Ben jij een ervaren conventioneel frezer en per direct 
beschikbaar? 

Functieomschrijving
In deze functie bestaan je taken uit het frezen van RVS 
en kunststof machineonderdelen. Het is belangrijk dat 
je technische tekeningen kunt lezen en zelfstandig kan 
werken. Tevens kan je zelfstandig de freesbank instellen 
en bedienen.

E-Business Manager m/v

Ben jij een ervaren E-business Manager binnen een 
professionele groothandel? 

Functieomschrijving
In de functie van E-Business Manager ben je verantwoor-
delijk voor de gehele aansturing van een professionele 
internationale groeiende organisatie. Je bent naast de ver-
antwoording voor de webshops ook het aanspreekpunt 
voor een aantal klanten en je stuurt het team aan. Je werk-
zaamheden zijn gericht op de commerciële aansturing van 
de groothandelsfunctie van het bedrijf en houdt je  bezig 
met conceptontwikkelingen. Je bent op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen op marketinggebied en je zorgt 
voor een juiste planning. In deze functie rapporteer je aan 
de aandeelhouders.

Motorfietsmonteur m/v

Ben jij een ervaren motorfietsmonteur en per direct 
beschikbaar? 

Functieomschrijving
In deze functie werk je als allround motorfiets monteur. 
Het is belangrijk dat je ruime ervaring hebt en dat je direct 
beschikbaar bent!

Inkoper m/v

Heb jij ervaring als inkoper binnen een handels-
maatschappij en beschik je over HBO werk- en 
denkniveau? 

Functieomschrijving
In de functie van Inkoper ben je verantwoordelijk voor de 
strategische inkoop waarbij je zorgt voor een optimale 
afstemming met andere afdelingen binnen de organisatie. 
Je maakt afspraken met leveranciers en zorgt dat inkoop-
doelstellingen behaald worden. Je zorgt voor een juiste 
vastlegging en verslaglegging van de afspraken die je 
met de leveranciers gemaakt hebt. Daarnaast bewaak je 
levertijden en voorraden. Je staat stevig in je schoenen en 
weet goed te onderhandelen met leveranciers. Het betreft 
een functie waarin je veel verantwoordelijkheid en vrijheid 
krijgt, daarnaast is het een functie van ca. 24 uren per week 
binnen de detailhandel richting persoonlijke verzorging.

Afbramer m/v

Ben jij op zoek naar een fulltime functie in de 
metaalbranche en ben je per direct beschikbaar? 

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het afbramen 
van halffabricaten en eindproducten 
met behulp van machines en hand-
gereedschap. Tevens controleer je de producten of ze aan 
de kwaliteitseisen voldoen.

Lasser/Hechter m/v

Ben jij een lasser MIG/MAG op 
minimaal niveau 2 en kan jij 
volledig zelfstandig van tekening 
werken?

Functieomschrijving
In deze functie ga je constructies 
hechten en aflassen. Het is hiervoor 
belangrijk dat je ervaring hebt met 
onder- en bovenhands lassen. 
Tevens is het belangrijk dat je lange 
lassen kunt leggen.

OPRUIMING
ELK 2E ARTIKEL GRATIS

op de dames- en 
herencollectie

Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag en vrijdag Koopavond

Smidsstraat 9, 7021 AB
 

Zelhem. Tel. 0314-621206

U
itgezonderd nieuw

e en basiscollectie.

Kwaliteit, service en snelheid. Zeven dagen per week geopend!

O Supermoderne kettingwasstraat met textielborstels: veilig voor uw auto
O 5 eigen wasboxen (selfservice) + speciale wasplek voor caravans.
O Matten wassen, lucht voor uw banden
O Was- en poetsmiddelen voor uw auto.

Is uw auto nodig toe aan een:
O  Schoonmaakbeurt, vip behandeling
O  Poetsbeurt; cleanen, ozon
O  Koplampreparatie
O  Teflon lakverzegeling
O  Ruit- of lakreparatie
O  Schadereparatie
O  Zomer- of winterbanden 

Waskaarten: 11 halen,10 betalen.

Op zaterdag 12 en zondag 13 juli:

Wasprogramma 1 voor € 10,00
Normaal € 14,00; uw voordeel € 4,00

Laat uw auto wassen of compleet poetsen bij Carcleaning 
De Hoge Voort in Zelhem!

Voor meer informatie over de prijzen, acties, poetsen en wassen:
Kijk ook op onze vernieuwde website: www.dehogevoort.nl

Han Schut

Gildenweg 11
7021 BS Zelhem 

Tel. (0314) 62 04 71
info@dehogevoort.nl

D E  H O G E  V O O R T
    a u t o w a s c e n t r u m

Oranje gaat door
voor de Finale!
Daarom wast

De Hoge Voort nogsteeds met oranje!



voelt weer schoon en als nieuw aan.


