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Noord

Vorden - Er reden zondag 9 augus-
tus weer prachtige aanspanningen 
mee in de Kastelenrit welke jaarlijks 
georganiseerd wordt door Menver-
eniging In de Reep’n Vorden en Om-
streken. Het was de 39e editie in het 
40-jarig bestaan van deze verenging 
en zoals we inmiddels gewend zijn 
weer prima georganiseerd.

Na de jurering op de weide bij Kasteel 
Vorden vertrokken om 10.00 uur 56 
aanspanningen voor een tocht langs 
Kasteel Den Bramel en landgoed ‘t 
Enzerinck naar kasteel De Wilden-
borch. Hier werd een stop gehouden 
en werden de deelnemers door leden 
van de folkloristische dansgroep De 
Knupduukskes van een drankje voor-
zien.

Vervolgens ging de stoet richting 
Kasteel De Wiersse en werd daarna 
het grondgebied van de gemeente 
Bronckhorst verlaten om bij de Oran-
gerie van Kasteel Ruurlo de mid-
dagstop te houden. Hier waren mede 
door het prachtige weer veel toe-
schouwers naar toe gekomen om de 
unieke aanspanningen met de bijpas-
sende kledij van de deelnemers te be-
wonderen. Velen maakten gebruik van 
de mogelijkheid om meer te weten te 
komen van de rijtuigen en de kleding. 
Een speaker gaf uitleg. Om 13.15 uur 
vertrok de stoet weer. Nu ging het via 
de Vordenseweg en de Formerhoek-
weg langs kasteel ‘t Onstein en kas-
teel Kieftskamp naar de Waarleweg in 
Vorden. Hier werden de rijtuigen op 
nummervolgorde geplaatst als voor-
bereiding op het traditionele defilé 
door het centrum van Vorden.

Traditionele defilé
Dit defilé was ook dit jaar weer het 
hoogtepunt van de dag. Onder groot 
applaus werden de aanspanningen 
door de Dorpsstraat begeleid richting 
Hotel Bakker. Hier stond Frank Dek-
ker, bestuurslid van in de Reep’n op 

een prachtige jachtwagen om uitleg 
te geven van alles wat voorbij kwam. 
Opvallend was dat alle terrassen vol 
zaten en er weer een enorm aantal 
toeschouwers waren. Op de Kasteel-
weide vond vervolgens de prijsuit-
reiking plaats. De beker voor de CTA 
rubriek 1 werd gewonnen door de 
familie Heres uit Toornwerd, tweede 
in deze rubriek werd de familie Schal-
kers uit Bant. In de CTA rubriek twee 
waren de dames Boonenberg de enige 

deelnemers en zij wonnen dan ook de 
eerste prijs. De In de Reep’n trofee 
werd gewonnen door de heer Plevier 
uit Hengelo (G) en de gemeente be-
ker voor het schoonste geheel van de 
gehele dag, was voor de aanspanning 
van de heer Broekhuis uit Markelo 
met een vier span KWPN-ers en een 
Built-up-Break rijtuig.

Het publiek kon in de loop van de dag 
ook haar voorkeur kenbaar maken. Zij 

kozen massaal voor de aanspanning 
van de familie Huiskes uit Beuningen. 
Zij reden met een prachtige Kaasbrik 
getrokken door twee tinkers. De fami-
lie Huiskes kreeg dan ook de publieks-
prijs. Menvereniging In de Reep’n kan 
terug zien op een geslaagde dag en zal 
volgens voorzitter Johan Heuvelink 
volgend jaar bij de veertigste rit nog 
een extra dimensie aan deze Kaste-
lenrit voor authentieke rijtuigen toe-
voegen.

Totaal waren er maar liefst 56 prachtige aanspanningen te zien tijdens de Kastelenrit. 

Kranenburg - Afgelopen zaterdag-
middag en -avond werd er in Kra-
nenburg de jaarlijkse clubcross van 
de V.A.M.C. “de Graafschaprijders” 
gehouden. De opkomst van de rij-
ders was goed. Sommigen hadden al 
een wedstrijd achter de rug in Mar-
kelo. De deelnemers kwamen voor-
namelijk van crossclubs uit Vorden, 
Harfsen en Lochem. Na de cross was 
er nog een geweldige feestavond 
met o.a. de bands PoohNow en Kis-
jeskearls. Zij gaven geweldige shows 
weg en het publiek kon zo de hele 
dag genieten van motorsport en 
muziek. Een mini Zwarte Cross in 
Kranenburg.

Mike Roes won alle 4 heats bij de 85 cc 
en werd zo totaalwinnaar bij de jeugd. 
Jeneau Evers bleef met een 2e plaats 
Mees van Lenning voor die 3e werd.

Hele dag genieten 
van motorsport en 
muziek

Bij de quads won Gijs Wentink 3 van 
de 4 heats en ging met de grootste be-
ker naar huis. Luc van Lenning pakte 

een mooie 2e plaats voor de 3e geklas-
seerde Lesley Nijenhuis. Bij de eerste 
heat stonden er nog 7 rijders aan de 
start, maar in de laatste heat bleven 
er nog maar 4 over. De winst in de 
zijspanklasse ging naar het duo Bjorn 
Dinkelman/Ge Nijenhuis. Werner 
Nijman en Collin Makkink eindigden 
voor het duo Rien Mombarg/Ruben 
van Uitert. Gerrit Polsvoort werd 3e in 

de Classic en een 2e plek was er voor 
Winand Hoenink. Wouter Dijkman 
ging er met de winst vandoor. Thijs 
Bulten uitkomend in de klasse 125cc 
2 takt jeugd werd winnaar van de Mi-
scha Kuit bokaal. Zijn maatje Jan Wil-
lem Arendsen wist met een 2e plaats 
Dani Hoitink van zich af te houden. 
De jeugdige rijder Dani Hoitink wist 
de winst te pakken bij de senioren 

voor Peter Bergsma en Mark Wassink. 
De sterk rijdende Niels Beck kwalifi-
ceerde zich niet voor de finalerace 
i.v.m. een lichte valpartij. Na afloop 
kreeg de top 3 de prijzen in ontvangst 
van de burgemeester van het evene-
ment Roald Wolbert en Jarno Boer. 
Door het warme weer was de voor-
raad drank tot de laatste druppel op-
gekomen en ging het meeste publiek 
van de cross naar het muziekfestijn.
   

 ▶ Foto’s cross: sidecarcrosspictures.nl
 ▶ Foto’s feesavond: 
robschmitzfotografie.nl

Mooie weer zorgt voor volop toeschouwers voor 39e
Kastelenrit van menvereniging In de Reep’n

De deelnemers kwamen voornamelijk van crossclubs uit Vorden, Harfsen en Lochem

Mooi spektakel bij Vetnippel Vol Gas

De opkomst van de rijders was goed. Foto: Robert van der Tweel. 
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Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

ruiterkampuitvaart.nl • info@ruiterkampuitvaart.nl
telefoon 0575 - 45 20 20

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

Wij zijn heel blij en gelukkig met de geboorte van onze 
zoon

Justin
Nico Marinus Wiendels

27 juli 2015

3520 gram | 10:01 uur | 51 cm

Raymond en Lisette Wiendels-Dijkman
Kapelweg 8, 7251 KM Vorden

Op zaterdag 15 augustus geven wij elkaar het Ja-woord

Peter Fransen
en 

Stans van der Wal
Wilt u dit met ons komen vieren?
Dan bent u van harte 
welkom op onze borrel 
van 15:00 tot 17:00 uur bij 
Hotel Bakker in Vorden. 

Het Vaarwerk 16
7251 DE Vorden

Wij konden niet meer zorgen
dan we hebben gedaan 
en moesten hem, die ons dierbaar was,
naar elders laten gaan.
Dat zo uit handen geven,
doet meer dan even pijn
omdat ondanks alle verdriet
het goede óók mocht zijn.

Na een werkzaam leven, altijd met liefde gedaan en 
vele plichten vervuld hebbende, is overleden mijn lieve 
broer, zwager en onze oom

Johannes Wilhelmus Maria Huls
In de leeftijd van 86 jaar.

Ria en Bart Geurts

Kinderen
Kleinkinderen

Vorden, 3 augustus 2015

Correspondentieadres:
M.J.B. Geurts-Greuters
Landgoed Middachten 5
6994 JC De Steeg

De gezongen uitvaart en de begrafenis hebben op 
donderdag 6 augustus plaatsgevonden.

Ondanks al zijn levenslust en wilskracht hebben wij 
voorgoed afscheid moeten nemen van onze zwager en 
oom

EVERT MAALDERINK
echtgenoot van Dinie Maalderink-Toonk

Gerrie en Johnny Groot Jebbink-Toonk

Mientje Abbink-Toonk en Henk de Vries

Gerrit Toonk

Hentje en Harrie Abbink-Toonk

Henk en Sonja Toonk-Slots

Neven en nichten

7 augustus 2015

Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is,
en dat van dit geheimenis,
God het begin en einde is.

Huub Oosterhuis

Ondanks zijn enorme wilskracht om door te gaan,  
heeft mijn sterke man, onze betrokken vader en trotse opa, 
de strijd moeten opgeven

EVERT MAALDERINK
* Hengelo Gld. † Hengelo Gld.
26 januari 1939 7 augustus 2015

Dini Maalderink-Toonk

 Heidi en Gerhard
  Brent †
  Thirza
  Hylke
  Sietske

 Everdien en Henk
  Sim
  Job
  Ties

 Henk en Anne-Marie
  Stijn
  Luuk
  Evi
  Puck

Evert is bij ons thuis.

’t Velderhoff
Bruinderinkweg 1, 7255 KW Hengelo Gld.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal 
worden gehouden op woensdag 12 augustus om  
14.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld. 
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen van 
13.30 tot 13.50 uur in de kerk. 
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden 
op de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld. 
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in  
“Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog 
onverwachts overleden onze lieve zus en schoonzus

Riek Knoef-Bulten

Sinds 14 april 2014 weduwe van Ab Knoef.
Ze is 79 jaar geworden.

Familie Bulten
Familie Knoef

Vorden, 3 augustus 2015

Hoera, onze zoon en mijn broertje is geboren! 
 

Sjoerd 
Kornegoor 

 
6 augustus 2015 

15.33 uur - 3900 gram - 54 cm 
 

Martijn, Kristy en Jurre 
Okhorstweg 7 
7234 SV Wichmond 
 

Vanadis
Uitvaartverzorging

Sinds 1999

Inloopkantoor
Marspoortstraat 18

7201 JC  Zutphen

www.vanadis.nl

Frank Dekker

0575-520505
Dag en nacht bereikbaar

“Een uitvaart binnen 
ieders budget”

Op vrijdag 28 augustus 2015 gaan wij trouwen

Jan Menkveld & Ilse Bosman
Hierbij nodigen wij u van harte uit om ons te komen 

feliciteren tijdens onze receptie van 15.00-17.00 aan de 
Veermansweg 12, 7255 KJ te Hengelo Gld.

Woonadres: Zelhemseweg 41, 7255 PV te Hengelo Gld.

EEN DIERBARE OVERLEDEN?

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl Voor informatie:
advertentie@elna.nl Tel. 0544-371323

EEN WOLK VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
advertentie@elna.nl

Voor informatie:
Tel. 0544-371323

2 FAMILIE berichten



AnyO’Time speelt easy-going muziek met veel plezier

Aanstekelijke blues en jazz 
op Kasteel Hackfort
Vorden - De aanstekelijke muziek 
van AnyO’Time is weer te horen op 
Kasteel Hackfort. Heerlijke blues, 
gekke jazzy en absurde honkytonk-
achtige muziekjes worden op zater-
dag 22 augustus ten gehore gebracht. 
De muzikanten hebben allemaal 
verschillende muzikale achtergron-
den: Ierse folk, klassiek, klezmer, 
bluegrass, Franse chansons en Ne-
derlandstalig. Vooral het grote ple-
zier in spelen dat de muzikanten 
hebben spat ervan af. Aanvang van 
het concert is om 20.00 uur. 

Voor leden van Natuurmonumenten 
is de entree € 12,00 voor het concert; 
voor niet leden € 17,00. Geïnteresseer-
den melden zich aan via Natuurmo-
numenten.nl/activiteiten.

Blues en jazz
AnyO’Time speelt bluesliedjes uit de 
jaren twintig, gekke jazzy en honky-
tonk-achtige muziekjes uit de jaren 
vijftig en melancholische bluegrass. 
Maar ook muziek van Tom Waits 
wordt op eigen wijze uitgevoerd en 
de wat minder bekende hedendaagse 
popliedjes. Heel fel of juist klein, uit-
bundig, maar ook ingetogen. De sfeer 
in de muziek is duidelijk voelbaar. 
Door ervaring, een scherp oor en de 
open-mind van ieder, ontstaat er een 
heel prettige easy-going sfeer wat ook 
te horen is in de muziek. De bezetting 
bestaat uit Meike Wesselink - zang, 
Cornelie Wannee- viool, Wolfram Rei-
siger- Accordeon en Niek Hietbrink- 
trompet/contrabas.

   

Buitenoptreden door LDC 
de Rotonde
Vorden - LDC verzorgt zaterdag 15 
augustus een optreden in de buiten-
lucht bij restaurant De Rotonde in 
Vorden. 

Maarten Graaskamp neemt op deze 
Holland tour weer Ronny Lindegger 
op bas en Mariano Succo op gitaar 
mee. Denise is op wereldreis (zang) 
en wordt vervangen door musicalpro-
fi Martina Brunner, Pädy op sax heeft 
geen vrije dagen meer en wordt zeer 

goed vervangen door the one and on-
ly Mara Lustenberger. Als vervanging 
op Hammond en piano voor Diego 
kwam alleen Henk Buitink (Claptunes 
en Moonyard) im Frage.

Wat hetzelfde bleef is de passie voor 
“handgemaakte muziek”, het zal er-
gens tussen traditionele blues en mo-
derne country vallen. Kom zelf kijken 
en luisteren bij De Rotonde open air, 
zaterdag 15 augustus vanaf 21.00 uur.

   

Muzikale vertelling bij 
Theetuin Vierakker
Vierakker - Op zondag 16 augustus 
om 15.00 is er een muzikale vertel-
ling in het buitentheater van Thee-
tuin Vierakker. 

De voorstelling heet “Het Wonder-
paard” en wordt uitgevoerd door Ge-
raldine Cornelissen en Bard Helman-
tel. Het is een voorstelling voor alle 

leeftijden en de toegang is gratis.

Is het een wonderpaard? Is het een 
ongelukspaard? Is het te benijden of 
te beklagen? Ach, wie kan er in de toe-
komst kijken? We zullen wel zien. Tij-
dens de muzikale vertelling van Ge-
raldine en Bard horen jullie er meer 
over.

Vorden - Bij A quadraat exposeren 
momenteel twee internationaal be-
kende kunstenaars; Eddy Roos en 
Henk Wolvers. Beiden kunstenaars 
exposeerden eerder in diverse gale-
ries en musea zowel in binnen- en 
buitenland.

Wanneer je het werk van de keramist 
Henk Wolvers en de tekenaar/ beeld-
houwer Eddy Roos goed bekijkt, is het 
van belang dat je de sculptuur van al-
le kanten in je opneemt. Bij het werk 
van Henk Wolvers gaat het ook om de 
prachtige, soms doorzichtige versie-
ring die, als het ware, in het porselein 
lijkt aangebracht. En licht speelt een 
cruciale rol bij zijn flinterdunne por-
selein. Dus adviseert Ad Borest be-
zoekers in alle rust te komen kijken en 
ook terug te komen om nog eens en 
nog eens te kijken. Want door vaker te 
kijken zie je zoveel meer.

Henk Wolvers
Henk Wolvers is met het begrip ‘cre-
ativiteit’ opgegroeid en het was ook 
niet verwonderlijk dat hij aan de AKI 
in Enschede afgestudeerde als kera-
mist. Maar veel leerde hij daarna tij-
dens studiereizen naar Japan. Maar 
zijn kommen en wandobjecten ver-
wijzen ook naar het Scandinavische 
design.

In Japan, zegt hij, staat het bezitten 
van mooie kommen en kommetjes in 
hoog aanzien waardoor het werken 
met porselein daar ook enorm wordt 
gewaardeerd. Na zijn eerste ervarin-
gen gaat hij nog vaak terug naar Japan 

en blijft het land hem, als bron van 
inspiratie, boeien. Aan het EKC ( Eu-
ropees Keramisch Centrum ) in Den 
Bosch maakt hij met vloeibaar porse-
lein open kantachtige wandobjecten. 
In de galerie zijn er te bewonderen.

Eddy Roos
Eddy Roos is in het bijzonder om zijn 
prachtige, sterke schetsen in Vorden 
te zien. Uiteraard zijn er in beide loca-
ties ook enkele bronzen beelden van 
hem. Het is prachtig om zijn bronzen 
‘Twee figuren aarde’ te zien staan en 
daarnaast zijn schetsen in Siberisch 
krijt te zien hangen. Zijn werk getuigd 

van een gedegen opleiding en van 
leermeesters die hem in zijn jonge ja-
ren op zijn pad naar het kunstenaar-
schap hebben begeleid: bijvoorbeeld 
Paul Gregoire.

A quadraat heeft diverse kunstenaars 
in de beeldentuin en in de permanen-
te ruimte; Pieter Knorr, Peter Hars-
kamp, Hans Versfelt, Yt Osinga en de 
beeldhouwers / keramisten; Petra 
Wolf (Dld) en Marti de Greef.
   

 ▶ www.galerie-a-quadraat.nl

Wichmond - Het televisieprogram-
ma ‘Zomer in Gelderland’ van Om-
roep Gelderland streek afgelopen 
donderdag met haar karavaan neer 
in Wichmond bij het sportcomplex 
Sociï. In de maand augustus wordt 
elke werkdag een plaats in de pro-
vincie bezocht, waar een team strijdt 
om de titel ‘Mooiste plaats van Gel-
derland’ en hoopt zoveel mogelijk 
geld te winnen voor een vooraf be-
paald doel.

De dag in zomers Wichmond be-
gint met een radio-uitzending op het 
mooiste plekje, namelijk op het gazon 
voor de mooiste kerk van Gelderland, 
de St. Willibrorduskerk. Hier staat een 
feestelijk gedekte tafel mede dank-
zij het Ludgerusgebouw te Vierakker 
met overheerlijke, enkel plaatselijke 
producten uit Wichmond en Vierak-
ker, zoals verse broodjes van de bak-
ker, beleg van de chocolaterie en de 
plattelandswinkel, vers Spiekermelk, 
thee van de Theetuin en een koel ont-
bijtwijntje van de wijngaard. De radio-
reporter schuift aan bij het ontbijt en 
nadat er gegeten, gedronken en ge-
zongen is begint het programma.

De opdracht
Met een tuktuk begeeft het team zich 
naar het sportcomplex, waar coach 
Cordrik van der Meulen de opdracht 
van de dag overhandigd krijgt. Deze 
luidt: “Breng de tourfinish van de Ron-
de van Wichmond in beeld, inclusief 
reclamekaravaan, spreekstalmeester, 
wielrenners, fans en ga zo maar door. 
Natuurlijk willen we de aankomst zien, 
met juichende winnaar, champagne, 
commentator én kusjes van de ronde 
miss”.

Vele vrijwilligers komen een steentje 
bijdragen aan deze leuke uitdaging. 
Op het plein buiten wordt driftig ge-
bouwd aan een decor, terwijl in de 
sporthal verschillende dames achter 
de naaimachine kleding aan het ma-
ken zijn. Hier voel je de grote saamho-
righeid en het noaberschap met een 
hoofdletter ‘N’, een goed waar het dorp 
trots op mag zijn!

Met het verstrijken van de tijd komt 
de televisie-uitzending van zes uur 
dichterbij en daarmee ook de neven-
opdracht om te zorgen voor minimaal 
300 mensen publiek, een spannend 
moment...

Totaalscore brengt 
dorp naar een 
tweede plaats

Tijdens de begintune worden de kop-
pen geteld en meer dan 113 procent 
van de bevolking heeft zich verzameld 
op het plein bij Sociï. Een hele presta-
tie, want zo’n score is in zes jaar ‘Zomer 
in Gelderland’ nog niet voorgekomen. 
Tijdens de uitzending laat Wichmond/
Vierakker zich van haar beste kant zien 

met onder andere een mooie parade, 
een overtuigende uitbeelding van de 
dag opdracht en een goede spelronde. 
Het levert het team 788 punten op en 
daarmee even zoveel euro’s voor haar 
goede doel, de kinderspelen van het 
Oranjecomité. Extra punten worden 
behaald met een app-actie en het per-
centage publiek dat bij de uitzending 
aanwezig is. De totaalscore brengt het 
team Wichmond Vierakker naar de 
tweede plaats als mooiste dorp van 
Gelderland, een hele mooie prestatie!
Na de uitzending wordt er nog gebo-
den op het t-shirt van de presentatrice 
van het programma, Angelique Krü-
ger. Dit brengt nog €487,50 extra in het 
laatje, waarmee het totaal bedrag voor 
de kinderspelen uit komt op €1275,50. 
Een groots bedrag voor een klein dorp!

Foto’s van de dag en een link van de 
uitzending zijn te zien op de website.
   

 ▶ www.wichmondvierakker.nl

Opdracht luidde: “Breng de tourfinish van de Ronde van Wichmond in beeld”. 

Neem een kijkje in de beeldentuin van A quadraat.

Het totaalbedrag voor de kinderspelen komt uit op 1275,50 euro

Noaberschap met een hoofdletter ‘N’

Twee internationaal bekende kunstenaars, bij A quadraat

Als je (goed) kijkt zie je zoveel meer…

LDC bij de Rotonde. 

3Kunst & CULTUUR



Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 11 t/m maandag 17 aug.

Burgemeester Galleestraat 6a
7251 EB Vorden
Tel.: 0575-550850

Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

DE BESTE UIT BARI ITALIË......
Zoete Di Donna

DRUIVEN heel kilo   2.99

NIEUWE OOGST.......

FRIESLANDER
AARDAPPELEN 3 kilo   2.98
                                                                         
DE LEKKERSTE VAN DIT MOMENT!!!!!
Mooie sappige

NECTARINES 8 voor   2.98

GROENTEKOOPJE!!!!!
Hollandse 

BLOEMKOOL per stuk  0.99
         
UIT EIGEN KEUKEN .....
keuze uit witte rĳ st, bami of nasi +
keuze uit een vlees component

p.p.   5.98 
met een bakje rauwkost erbĳ 

p.p.   6.98        

INKOOP VAN ALLE METALEN
• Vandaag gebracht/gehaald gelĳ k betaald
• Hoogste dagprĳ zen
• Gratis plaatsing van containers

Bezoekadres: Loskade 3, 7202 CX Zutphen
Tel.: 0575 - 511506              www.schrĳ verschroot.nl

VLEESWARENKOOPJE
Bij 150 gram gebraden
runderrollade GRATIS 100 gram 

GRILLWORSTSALADE

Aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 15 augustus

SPECIAL

Gevulde kippendij

100 gram 180

KEURSLAGERKOOPJE

4 uienburgers
+ 500 gr. rundergehakt

samen 650

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Lamsrack koteletjes

100 gram 375

MAALTIJD IDEE

Macaroni

500 gram 398



HuttenBouwDagen Vorden 
2015 nieuwe stijl
Vorden - De voorbereidingen voor 
de HuttenBouwDagen Vorden zijn 
in volle gang. De HuttenBouwDagen 
vindt dit jaar plaats in het weekend 
van 15 en 16 augustus bij zwembad 
‘In de Dennen’. Kinderen en vrijwil-
ligers konden zich tot 18 juli opge-
ven en hebben bericht gekregen dat 
ze deze 2 dagen weer lekker kunnen 
komen knutselen, timmeren, zagen, 
ontwerpen en gezellig samen een 
hut bouwen. 

De eerste dag staat weer in het teken 
van de hut ontwerpen en bouwen. 
Op zondag kan de hut weer mooi ge-
maakt worden met verf, krijt en zelf 
meegenomen stukken stof, behang of 

wat er thuis te vinden is.Het begint om 
11.00 uur en om 17.00 uur zullen de 
dagen weer ten einde zijn. Naast de 
eigen meegenomen lunch krijgen de 
kinderen en vrijwilligers zoals voor-
gaande jaren weer de nodige trakta-
ties en drinken aangeboden van een 
aantal plaatselijke ondernemers.

Wilt u een kijkje komen nemen dan 
kan dat natuurlijk, wel wordt de kij-
kers verzocht om achter de dranghek-
ken te blijven in verband met rond-
slingerende spijkers.

De organisatie hoopt op mooi weer en 
een fantastische 4e editie van de Hut-
tenBouwDagen!

   

KRO-NCRV komt naar
Vorden en Zutphen
Vorden/Zutphen - Wegens zon-
nig zomersucces geprolongeerd: Ik 
neem je mee! De presentatoren van 
KRO-NCRV gaan ook dit jaar weer 
op minivakantie in eigen land, sa-
men met bekende Nederlanders 
die hen meenemen naar de meest 
mooie, bijzondere of gekke plek-
ken van hun geboortestreek. Welke 
bijzondere locaties laten ze zien en 
welke Nederlandse hotspots kunnen 
ze niet laten liggen?

Programmamaker én kunstenaar File-
mon Wesselink neemt Sofie van den 
Enk mee op mini-vakantie naar zijn 
Zutphen. In deze prachtige Hanzestad 
laat hij haar onder andere zijn ouder-
lijk huis zien, de kerk waar hij vroeger 
kwam en de kroeg waar hij zijn eerste 
biertje dronk en meisjes versierde. Na 
een bijzonder diner vertrekt het duo 

richting Vorden, waar Filemon ook 
een deel van zijn jeugd heeft doorge-
bracht, als oudste van zeven kinderen. 
Daar geeft hij les aan Sofie hoe je het 
beste hout moet hakken. Dat is na-
tuurlijk bestemd voor het kampvuur. 
Filemon en Sofie overnachten in een 
Tipitent. De volgende dag daagt de 
BNN-presentator Sofie uit voor een 
‘Tour de Vorden’ op de racefiets, een 
grote passie van Filemon. Het eind-
punt is de boerderij van zijn moeder. 
Hij wil daar voor Sofie een lunch be-
reiden uit de moestuin, maar Sofie is 
een beetje sceptisch. Zal deze lunch 
haar kunnen bekoren?

Ik neem je mee: Sofie van den Enk en 
Filemon Wesselink op vakantie Zut-
phen, donderdag 13 augustus om 
19.30 uur bij KRO- NCRV op NPO 1.

   

Vorden - Het trouwalbum ligt op 
tafel klaar. Het gebak staat keuring 
op de keukentafel uitgestald. Er is 
deze dag een feestje te vieren ten 
huize van de familie Stegeman in de 
Vordense woonwijk Plan Zuid. Her-
man Stegeman (86) en Betsy Stege-
man-Nijhuis (85) waren woensdag 
5 augustus namelijk zestig jaar ge-
trouwd. Loco burgemeester Antoon 
Peppelman bracht namens de ge-
meente Bronckhorst vorige week 
woensdagmorgen het diamanten 
echtpaar de felicitaties overbren-
gen. En ‘s avonds stond er met de 
familieleden een feestelijk diner op 
het programma bij Hotel Bakker. 
“Evenals 60 jaar geleden toen we 
ook met onze gasten bij Hotel Bak-
ker hebben gegeten”, zo vertelt Her-
man die geboren en getogen Vorde-
naar is. Herman zag zijn levenslicht 
op boerderij de Rondekamp. Betsy’s 
wieg stond in Warnsveld. Ze ver-
huisde als kind diverse malen.

Als we vragen naar de eerste kennis-
making antwoorden Herman en Betsy 
beiden gelijktijdig: “Op zolder bij Café 
Krijt in Wichmond.” Dat vraagt om een 
nadere verklaring? Herman: “Daar 
moet je niets achter zoeken hoor! Het 
was tijdens een dansavond op Twee-
de Paasdag in 1949 toen ik Betsy ten 
dans vroeg. Café Krijt had namelijk op 
zolder een dansvloer liggen.

En daar werden regelmatig dansavon-
den georganiseerd.” Herman had al 
een oogje op Betsy toen hij in Zutphen 
als monteur bij garage Veenstra werk-
te. Betsy kwam regelmatig langs als ze 
met haar schoolvriendinnen van de 
Vakschool naar het Volkshuis ging om 
daar haar boterham te eten. Het paar 
trouwde op 5 augustus 1955 in het 
gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 
en in de Vordense Dorpskerk en ging 

naast de ouders van Herman in een 
apart gedeelte van boerderij de Ron-
dekamp wonen. Betsy: “Dat was in die 
jaren nog niet gebruikelijk. Veelal trok 
men bij de ouders van de man in.”

Herman werkte vele jaren bij de be-
kende Vordense fietsenfabriek EMPO 
(EMsbroek-POesse) aan de Enk-
weg. Maar naar verloop van tijd, nog 
voordat de fabriek zijn deuren sloot, 
maakte hij de overstap naar de WOG 
(Waterleiding Oost Gelderland) als 
wateropnemer. “Ik heb de hele Ach-
terhoek en Liemers rond gezworven. 
In die tijd incasseerden we ook nog 
incasso’s en hadden we het nodige 
contante geld op zak.” Betsy werkte 
als coupeuse veelal thuis. “Ik heb 
mijn trouwjurk dan ook zelf gemaakt”, 
zo zegt ze met enige trots om vervol-

gens het trouwalbum uit 1955 open te 
slaan. Beiden hadden een grote geza-
menlijke hobby: wandelen. Niet zo-
maar een paar kilometer. Nee, lange 
afstanden. Betsy: “We hebben onder 
meer het ruim vierhonderd kilometer 
lange Pieterpad in etappes gewandeld 
evenals De Graafschap- en Naober 
route. “Maar momenteel lukt met dat 
niet meer. Een wandelingetje naar het 
centrum naar Vorden lukt nog wel”, 
zo verklaart Herman. Ook trok het 
echtpaar er veel met de caravan op 
uit. Maar vorig jaar werd die verkocht. 
Herman en Betsy zijn nooit echte ver-
enigingsmensen geweest. “Maar we 
zijn wel lid van de ANBO. En als er 
iets in het dorp te doen is nemen ook 
altijd even naar kijkje”, zo vertelt Betsy 
tot slot. Het diamanten echtpaar heeft 
twee kinderen en drie kleinkinderen.

Vorden - De zachte geitenkaasjes 
van Clara zu Castell Rüdenhausen 
en Lars Keizerwaard zijn al jaren 
een begrip. Onder de naam Wol-
verlei vinden ze hun weg naar res-
taurants en particulieren in het 
hele land. Sinds een jaar worden de 
kaasjes in Vorden gemaakt: in de 
nieuwe kaasmakerij op het erf van 
geitenboerderij Groot Windenberg. 
Een vast verkooppunt was er nog 
niet, maar daar is nu verandering in 
gekomen.

Het is hemelsbreed een paar honderd 
meter van Groot Windenberg naar 
Groot Brandenborch. En daar - in de 
recent geopende boerderijwinkel van 
Natasja Bekkers en Arjan Wijnstra - 

zijn de smakelijke Wolverlei kaasjes te 
koop. Kaasmaakster Clara daarover: 
“Voor onze verhuizing naar Vorden 
hadden Lars en ik een geitenboerde-
rij in Ambt-Delden. Daar molken we 
onze geiten, maakten kaas en runden 
een boerderijwinkel. Sinds de verhui-
zing en het wegvallen van de eigen 
winkel, loopt de verkoop voorname-
lijk via de Noordermarkt in Amster-
dam, de streekmarkt in Delden en via 
internet.

Dat gaat op zich prima, maar het voel-
de een beetje ‘kaal’ dat onze produc-
ten nergens gewoon te koop waren. Ik 
was dan ook direct enthousiast toen 
Natasja me vroeg of ze onze kaasjes 
in haar winkel zou mogen verkopen.” 

Natasja Bekkers: “We zitten zo dicht 
bij elkaar dat het als vanzelfsprekend 
voelt dat we de mooie biologische 
kaasjes van Clara nu in ons assorti-
ment hebben opgenomen.

Ze worden met zorg en liefde ge-
maakt, nota bene van de melk van de 
geiten van onze buurvrouw Ria Fok-
kink. Bovendien hadden we nog geen 
geitenmelkproducten, dus is het een 
leuke verbreding.

Positieve reacties
De eerste reacties zijn heel positief, 
mensen vinden het leuk af en toe iets 
nieuws te proberen. Met name de 
verse peterselie-bieslook en de banon 
zijn populair. De eerste is echt super 
vers, is pas anderhalve dag oud als 
deze bij ons afgeleverd wordt en heeft 
een frisse zachtzure smaak.

Sinds een jaar 
worden de kaasjes 
in Vorden gemaak

De tweede is een in kastanjeblad ge-
rijpte kaas met een bittertje van de 
tannine. Naast de Wolverlei kaasjes 
hebben we inmiddels ook Goudse 
geitenkaas en geitenmelk in onze 
schappen staan, naast alle mooie pro-
ducten van onze eigen koeien.”

Boerderijwinkel
Boerderij Groot Brandenborch is ge-
vestigd aan de Brandenborchweg 1, 
in het buitengebied tussen Vorden 
en Ruurlo. De boerderijwinkel is ge-
opend op maandag, woensdag en 
vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en op za-
terdag van 10.00 - 14.00 uur.

Kaasmaakster Clara zu Castell Rüdenhausen en boerin Natasja Bekkers bespre-

Loco burgemeester Antoon Peppelman kwam de felicitaties overbrengen.

Wolverlei kaas bij boerderijwinkel
Groot Brandenborch

Herman en Betsy Stegeman 60 jaar getrouwd

Eerste kennismaking dansvloer café De Krijt

Filemon Wesselink neemt Sofie van den Enk.

Abondance AOC 
De abdij van Abondance (‘overvloed’) 
gaf deze kaas prestige toen hij in 1831 
werd gepresenteerd als officiële kaas 
voor het conclaaf van Avignon ter ge-
legenheid van de pauselijke verkie-
zing.

Het is een middelgrote bergkaas 
uit de Abondancevallei (regio Mont 
Blanc). De kaas wordt gemaakt van 
melk van de koeienrassen Abondan-
ce, Montbéliard en Tarine. De koeien 
eten alleen wat de natuur geeft, dus 
geen kuil- of krachtvoer. Voor iedere 
kaas is ongeveer 100 liter melk nodig 
van het in bergweiden grazende vee. 
En dát levert dan ook een bijzondere 
kaas op!

De Abondance heeft een sterke geur 
en een uitgesproken, complexe 
smaak. De jonge kaas is pikant, met 
een elegant evenwicht in zuurgraad en 
zoetheid dat voor een langdurige nas-
maak zorgt. De kaas rijpt minimaal 90 
dagen en naarmate hij ouder wordt, 

neemt de intensiteit van de smaak 
toe. Tijdens het rijpen wordt de korst 
ingewreven met grof zout en ‘morge’, 
een kleverig roodsmeersel met pekel. 
Dit beschermt tegen schimmel en 
zorgt voor een sterke korst. 

40% van de kazen wordt op de boer-
derij gemaakt, de zogenaamde ‘fer-
mier-kazen’. En de productie hiervan 
neemt steeds meer toe.
De achtervoeging AOC betekent Ap-
pellation d’Origine Contrôlée. Toege-
kend al in 1990, de AOC is de garantie 
dat de kaas voldoet aan vastgelegde 
eisen zoals de specifieke streek, hoe 
de kaas wordt gemaakt, het formaat, 
de melksoort en de rijping.

In het geval van de Abondance waar-
borgt AOC hoe lekker deze kaas is! 
Een heerlijk pikante, zuivere kaas met 
een interessante volle smaak. Kom de 
Abondance bij ons proeven... en ge-
niet van de smaak!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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LAATSTE KANS
FINALE OPRUIMING

ZATERDAG 15 AUGUSTUS
ALLE ZOMERCOLLECTIES

70% KORTING
Vanaf 18 augustus zijn wij klaar 

voor het nieuwe seizoen!
Burg. Galleestraat 9, Vorden, (0575) 55 13 81, www.visser-mode.nl

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Koningsweg 26a   7255 KR Hengelo (G)

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575)

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

Telefoon 0314 - 623584

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden
●  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
●  Zetten van edelstenen
●  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM  Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

●

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen

	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:

	 -	Trouw-	en	relatieringen

	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

•	 Inkoop	oud	goud

In plaats van kaarten 

Op 30 augustus 2015 bereikt onze medewerker 

Henk Sprukkelhorst zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan bieden wij Henk 

een afscheidsreceptie aan.

U bent welkom vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur 

op deze dag bij Elweco-Medo in Exel.
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Henk Sprukkelhorst zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan bieden wij Henk 

een afscheidsreceptie aan.

U bent welkom vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur 

op deze dag bij Elweco-Medo in Exel.

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld) | elwecomedo@elwecomedo.nl
Tel. (0573) 25 23 37 | www.elwecomedo.nl

LAATSTE RONDE
OPRUIMING

KORTINGKORTING
50%

op de gehele zomercollectie!

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

O.A. JASSEN, VESTEN, SHIRTS, 
BLOUSES, KORTE BROEKEN, 

BERMUDA'S, CAPRI-BROEKEN, 
ETC, ETC.

OP = OP!

REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Voor meer informatie over deze boeiende opleiding 
of de gratis workshops, zie onze website.

Geef u op voor een GRATIS proefles (workshop)

   www.fijnschilderen.nl  -  of bel: 0573-459085

 Iedereen kan leren schilderen!

Academie voor Realistische Schilderkunst Deventer

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 31 augustus.De cursus voor auto start op 31 augustus.



Vorden - Afgelopen woensdag 5 au-
gustus vond bij zwembad In de Den-
nen het Piraten- en zeemeermin-
nenfeest plaats. 

Kinderen konden een schatkaart 
meekrijgen en door middel van ver-
schillende spelletjes en oefeningen de 
schatkaartpuzzel oplossen.

“Van een afstand hoorde je een 
scheepshoorn. Het waren kinderpi-
raatjes die in het piratennest boven 
op het toezicht hokje stonden te toe-
teren. Ze liepen rond als piraat, ver-
overden een schip in het zwembad 
en liepen op houten poten door het 
gras. Tussen al dat stoere mannenspul 
dartelden kleine prinsesjes, zeemeer-
minnen met een echte staart aan de 
voeten.”

Er was voor iedereen wel wat te doen, 
een boel gezelligheid dus weer. Met 
150 kinderen weer een geslaagde dag.
   

Tabletcursussen in Hengelo en Vorden
Vorden/Hengelo - Op veler verzoek 
worden er in september twee tablet-
cursussen gestart. In bibliotheek 
Hengelo wordt een Androidcursus 
gestart en in bibliotheek Vorden een 
Ipadcursus. De cursussen worden 
verzorgd door Kruiswerk Achter-
hoek en iPad4senior.

Zowel de iPad als Androidcursus 
duurt zes weken en heeft iedere week 

een bijeenkomst van twee uur. Met 
eengezelschap van maximaal 12 per-
sonen krijgt u verschillende facetten 
van een tablet uitgelegd en gaat u zelf 
aan de slag om u de handelingen ei-
gen te maken. Als u lid bent van Kruis-
werk Achterhoek of een lidmaatschap 
heeft bij de Achterhoekse bibliotheek, 
krijgt u korting op de cursus. U kunt 
kiezen uit een cursus voor uw iPad of 
Androidtablet. Een iPad is een tablet 

van Apple en tablets zoals Samsung 
en Sony werken volgens een Android 
besturingssysteem. Beide cursussen 
starten op donderdag 10 september. 
Androidcursus Hengelo van 10:00 - 
12:00 uur Adres: Sterreweg 10. IPad-
cursus Vorden van 14:00 - 16:00 uur 
Adres: Raadhuisstraat 5.

www.bibliotheekwestachterhoek.nl of 
0314-333445.

Vorden - Martin Kornegoor (87) en 
Catrien (83) Kornegoor-Nijendijk 
staan aan de vooravond van hun 
zestig jarig huwelijk. Op 19 augus-
tus is het zover en gaat het echtpaar 
met familie en vrienden deze bij-
zondere dag vieren in Hotel Bakker. 
65 jaar samen, waarvan zestig jaar 
getrouwd, dat is wel even iets om bij 
stil te staan.

Het spleetje tussen haar tanden heeft 
Catrien nog steeds. Ze is alleen een 
beetje ouder geworden. Op tafel ligt 
het oude fotoalbum waarin alle mooie 
herinneringen aan het huwelijk zijn 
terug te vinden. Martin en Catrien 
mogen dan ouder zijn geworden, de 
dag van het huwelijk kunnen ze zich 
nog heel goed herinneren.

De prachtige jurk die Catrien droeg, 
gemaakt door haar zus. Een roze on-
derjurk, er overheen wit kant. “Een 
schat van een engel was het”, lacht 
Martin. Het enorme feest dat ze ga-
ven, in die grote feesttent, ze weten 
het nog precies.

Het stel is nog 
altijd even gek op 
elkaar

Groeiende veestapel
Martin, opgegroeid als boerenzoon in 
Linde, trok bij Catrien in op de boer-
derij. Het bedrijf was toen nog eigen-
dom van kasteel de Wildenborch en 
bestond uit een bakkerij en een maal-
derij die de vader van Catrien runde. 
Martin zag daar niet veel toekomst 
meer in en de veestapel van twaalf 
koeien werd al snel uitgebreid naar 
achttien. Ook had het stel varkens.

Al heel wat jaartjes inmiddels wordt 
het boerenbedrijf gerund door zoon 
Jan en zijn vrouw en is de veestapel 
meer richting honderd koeien ge-

groeid. Martin is er nog altijd te vin-
den en helpt trouw met melken. “En 
verder doet hij de controle”, zegt zoon 
Jan lachend.

Het is goed te zien dat het stel nog 
even gek is op elkaar. Martin: “We 
geven elkaar nog wel een kusje af en 
toe”. Als je zo lang samen bent, is het 
ook niet meer denkbaar om zonder 
elkaar te leven. Dat realiseerde Mar-
tin zich maar al te goed toen Catrien 
twee jaar geleden werd getroffen door 
een behoorlijke TIA. Hij dacht dat hij 
haar kwijt zou zijn, maar dat is geluk-
kig niet gebeurd. Zelf heeft Martin een 
hartinfarct gehad en is met pacema-
ker weer helemaal ‘gereviseerd’, zoals 
hij het zelf noemt.

Gelukkig zijn er niet veel van die pijn-
lijke herinneringen. Vooral mooie. 
Hoe het bedrijf werd gerund door 
Martin en de zorg voor de kinderen 
maar ook voor haar ouders bij Catrien 
lag. Hoe veel feesten ze zijn afgelo-

pen in de eerste jaren van hun huwe-
lijk. De oorlog was net ten einde dus 
voor feest was er alle reden. Hoeveel 
Martin ervan genoot om tijdens die 
feesten een dansje te maken maar 
ook de reizen die het stel maakte naar 
Duitsland, Oostenrijk, Italië. “We heb-
ben echt wel wat van de wereld gezien 
hoor”, zegt Martin.

Allebei waren ze actief binnen het ver-
enigingsleven. Catrien als voorzitter 
van de Hervormde Vrouwen Vereni-
ging en Martin als voorzitter van on-
der andere de Vordense Rijvereniging 
en de Kapelcommissie. Drie kinderen, 
zeven kleinkinderen en sinds dit voor-
jaar ook een achterkleinkind Gijs heb-
ben Martin en Catrien.

Samen met hen vieren ze volgende 
week hun zestig jarige huwelijk. Mar-
tin: “Maar we gaan ons niet te druk 
meer maken hoor”. En alweer lacht 
Martin.

Martin en Catrien Kornegoor.

Van een afstand hoorde je een scheepshoorn...

Martin en Catrien Kornegoor zijn 19 augustus zestig jaar getrouwd

‘Een schat van een engel’ in haar trouwjurk

Stoere piraten, zeemeerminnen en kleine 
prinsesjes vermaakten zich opperbest

Vanaf woensdag 12 augustus 2015Vanaf woensdag 12 augustus 2015

CHECK ONZE APP VOOR DE 
OPENINGSTIJDEN BIJ U IN DE BUURT.

PER STUK

PER STUK

250 G 800 G
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  WEEKEND
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0.79
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.

In ovenschaal.

Oriëntaalse scharrelkipdelen**

Met stokjes.

Varkenshaassaté**

In houtnerfdoos. 
10-12 stuks.

Perziken

Kaas-ui, meergranen of maïs. 375 g

Mini knipbrood

Mango

Thaise, champignon-, Italiaanse 
of oosterse roerbakgroenten.

Roerbakgroenten**

Kiwi’s

Dip je vinger in het 
potje, draai en de 
lak is verdwenen. 

Nagellak-
remover 
quick & easy 

20x 25 l bio zakken 
of 10x 240 l PE 
containerzakken. 

Containerzakken

3 stuks.

Power 
reinigings-
pads

LAAGSTE PRIJS
 VOOR HUISMERKEN*

14 T/M 16 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

Vanaf woensdag 12 augustus 2015

1.
* Bron: Consumentengids juli/augustus 2015  ** Uit de koeling

Ontkalkmiddel 
koffi emachines
Universele ontkalker, 
geschikt voor 
koffi emachines.
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur
Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (bijvoorbeeld vergunningen) 
kunt u ons bellen (0575) 75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

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

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30 - 12.30 uur
Dinsdag 17.00 - 20.00 uur
Woensdag & donderdag        13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Ja, ik wil……  trouwen op een unieke locatie in Bronckhorst
Gaat u binnenkort trouwen of een part-
nerschap aan? Bronckhorst is dé plek 
voor uw mooiste dag. Veelzijdig, histo-
risch, mooi, groen en kleurrijk, alle-
maal woorden die opgaan voor de vijf 
bijzondere locaties die de gemeente 
huwelijksparen en partnerstellen biedt 
om te trouwen. De locaties hebben ie-
der hun eigen charme. Wat te denken 
van de Kapel in stadje Bronkhorst, Kas-

teel Vorden, Kasteel Keppel in Laag-
Keppel, het gemeentehuis in Hengelo 
en museum Smedekinck in Zelhem.

Zelfgekozen trouwlocatie 
U kunt ook kiezen om de huwelijksvol-
trekking plaats te laten vinden in een 
zelfgekozen trouwlocatie in de ge-
meente, die voor u een speciale bete-
kenis heeft. Deze locatie wordt door 

ons dan voor één dag aangewezen als 
trouwlocatie. Dit kan een woonhuis 
zijn, horecagelegenheid, culturele in-
stelling of in de buitenlucht. Hieraan 
zijn wel enkele voor-
waarden verbonden. 
Meer weten over 
trouwen, kijk op 
www.bronckhorst.nl 
of scan de QR-code. 

5 september: 
Open dag op het 
gemeentehuis 
Ondernemer? Attendeer 
bezoekers met info voor 
goodiebag op uw bedrijf
Bronckhorst bestaat dit jaar 10 jaar! 
En wij zijn er trots op dat we iedere 
dag aan de slag mogen voor u en de-
ze prachtige gemeente waar het 
heerlijk wonen, werken en recreëren 
is! Sommige inwoners en organisa-
ties spreken we regelmatig, anderen 
minder. Maar we nodigen iedereen 
uit om op 5 september bij ons langs 
te komen. We houden die dag tussen 
11.00 en 15.00 uur open huis om te 
laten zien waar we u mee van dienst 
kunnen zijn en samen met u al 10 
jaar aan werken. Vanaf volgende 
week hoort u meer over het pro-
gramma. Hou de gemeentepagina’s 
in de gaten! Alvast graag tot 5 sep-
tember. 

Aanleveren voor goodiebag kan tot 
20 augustus!
Onderdeel van de dag is een speciale 
presentatie met college en raad voor 
nieuwe inwoners van Bronckhorst. 
Om bedrijven en verenigingen in 
Bronckhorst de mogelijkheid te bie-
den zich aan de nieuwe inwoners te 
presenteren, stellen wij een goodie-
bag samen. In deze tas is ruimte voor 
een folder, een speciale aanbieding, 
leuke gadget van uw bedrijf of ver-
eniging. Wilt u uw organisatie ook 
presenteren in de goodiebag, levert u 
dan vóór 20 augustus 100 exempla-
ren (bijv. folders of pennen) in bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis 
in Hengelo. Wij zorgen er dan voor 
dat het op 5 september bij de nieuwe 
inwoners terecht komt! We hebben al 
mooie bijdragen voor de tas ontvan-
gen van o.a. De Stentor, Puur Natuur, 
coachingspraktijk De Uitnodiging, 
coachingspraktijk Boel Bewust, auto-
rijschool Ruesink, kinderopvang 
Avonturijn, stichting Litania, AGEM, 
B&B De Zilverberg, Vrouwen van Nu 
en Bouwman vloerservice. Hartelijk 
dank vast! 

Het glasvezelargument van Bertus 
Pellenberg, buitengebied Vorden

“Eén account
per campingplaats,

meer zit er nu niet in”
Even kijken wat er in de omgeving te doen is en wat de 

openingstijden en prijzen zijn. Even wat beelden uploaden 
van je mooie vakantiedag. De kinderen die liever gamen 

dan het museum bekijken. Voor de caravan het filmpje van de kleinkinderen aanklikken. Of naar je 
Achterhoekse vakantieadres gaan en daar nog even een klus willen afmaken voor die ene klant…, 

“De vakantiebeleving van onze gasten is anders geworden. Bij ontspanning horen tegenwoordig ook 
de laptops en tablets om tv te kijken, contact te onderhouden en spelletjes te spelen. Er zijn gasten die 

meerdere apparaten van thuis meenemen en deze tegelijkertijd willen gebruiken. Dat wordt lastig. 
Want als ik vrij gebruik op mijn wifi-verbinding toesta voor alle gasten, dan wordt de verbinding insta-

biel”, vertelt Bertus Pellenberg, eigenaar van camping De Goldberg in het buitengebied van Vorden. 

Bertus: “Jammer dat de glasvezelaanleg er dit jaar nog niet komt. Ik had al tegen een aantal gasten 
gezegd dat de internetverbinding verbeterd wordt. Nu heb ik meerdere ISDN-lijnen op het terrein liggen. 
Maar de capaciteit van deze telefoonlijnen is beperkt, dat weten we allemaal. Verder wil ik een nieuw 
reserveringsprogramma aanschaffen. Een online programma, waarmee onze gasten zelf al een aantal 
zaken kunnen regelen, zoals thuis al een plek kiezen. Ook daar is een goede internetverbinding voor nodig. 
Je moet wel mee met de tijd. Ik hoop echt dat volgend jaar het licht op groen gaat voor aanleg van glasve-
zel.”

Toerisme in de Achterhoek
Het hebben van een snelle en stabiele internetverbinding maakt hét verschil voor het toerisme op het plat-
teland in de Achterhoek. Gasten eisen het simpelweg en als gastheer of gastvrouw trek je straks aan het 
kortste eind wanneer je het niet kan bieden. Behalve in werk en privé is internet ook nodig voor nieuwe vor-
men van toerisme, zoals apps met wetenswaardige informatie of fiets- en wandelroutes.

Elk jaar maken toeristen ongeveer 2,7 miljoen overnachtingen in de Achterhoek, zorgen zij voor in totaal 
ruim 10.000 banen en geven ze miljoenen uit. Toeristen zijn belangrijk voor de economische toekomst van 
de regio. We moeten mensen blijven verleiden om tijd bij ons door te brengen. Niet alleen voor de boter-
ham van degenen die een camping runnen of logies verschaffen, maar ook voor lokale winkels en dien-
sten die het mede van toeristen moeten hebben. 

En natuurlijk komen die toeristen voor rust, ruimte en het pure buitenleven. Maar wel graag in een 
modern jasje, én voorzien van moderne gemakken!

Glasvezel in het buitengebied
Glasvezel biedt de voordelen van een snelle internetverbinding: zorg op afstand, flexwerken, data-
opslag in the cloud, tv on-demand etc. Naast de maandelijkse abonnementskosten voor internet, 

tv en telefoon, betalen de bewoners in het buitengebied een eenmalige bijdrage van 500 euro. 
Voorwaarde is dat minimaal 50% van de bewoners zich aanmeldt voor deelname. 

Witte gebieden
Aanleg mag alleen in de zogenoemde ‘witte gebieden’, waar nog 

geen andere breedbandvoorziening aanwezig is, zoals de coaxka-
bel. In Bronckhorst gaat het om zo’n 5.000 adressen in het witte 

gebied. 

Dorpsbelangenorganisaties
In een later stadium benadert de gemeente bewoners in 

de witte gebieden met de vraag of zij aangesloten 
willen worden op het glasvezelnetwerk. Wij 

werken hierin nauw samen met de 
dorpsbelangenorganisaties.

Glasvezel Buitengebied 
Bronckhorst

De campinggast kan tegenwoordig ook niet 
meer zonder internet



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

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

Bronkhorst:
• Kasteelheuvel, verbetering routing en informatievoorziening, verlenging beslistermijn
• Kasteelweg 5, functiewijziging koetshuis, verlenging beslistermijn
• Onderstraat en Bovenstraat, informatievoorziening voormalige stadspoort, vergunningsvrij  

Drempt:
• Veenweg 4, veranderen schuur, vergunning verleend
• Zomerweg 29, oprichten bed & breakfast in bedrijfswoning, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Beunksteeg 2, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• landgoed ’t Zand, ontheffing gebruik brandgangen tbv off road rit, aanvraag ontvangen
• Lankhorsterstraat 3, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Varsselseweg 38A, bouwen werktuigenberging, vergunning verleend
• Wichmondseweg 53, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Sint Janstraat 6, organiseren Vakantiespelen Rijnwaarden, vergunning verleend

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 7, kappen es (noodkap), aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Wethouder Spekkinkstraat, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen

Vorden:
• Deldensebroekweg 5, vergroten melkveestal en aanleggen uitweg, vergunning verleend
• Emmalaan 1, bouwen schuur/berging, vergunning verleend
• Ruurloseweg, afgraven bouwvoor inrichtingsplan de Wiersse, aanvraag ontvangen
• Schuttestraat 7, verbouwen jongveestal, vergunning verleend
• Stationsweg 1A, verbouwen en vergroten woning met kantoorruimte, aanvraag ontvangen
• Waarlerweg 1, bouwen bijgebouw met overkapping en hooiberg, verlengen beslistermijn
• Zelstweg 1, inpandig verbouwen boerderij en realiseren bed & breakfast, aanvraag ingetrokken
• Zutphenseweg ong. naast Mispelkampdijk 1, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Boomgaard 1, vernieuwen en vergroten carport, aanvraag ontvangen
• Burgemeester Langmanweg 4, kappen populier, aanvraag ontvangen 

Mededelingen 
Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet woont op het adres waar zij ingeschreven 
staat. Wij hebben betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen op haar per-
soonslijst op te nemen dat haar adres onbekend is. Hierdoor zal ze opgenomen worden in het 
Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland 
zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de BRP/RNI. Om te komen 
tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, 
gedurende twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige woonadres te verstrekken. 
Ontvangen wij binnen twee weken geen nadere adresinformatie dan wordt de bijhouding van de 
persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon: 

Naam: Geboren op Voornemen uitschrijven naar:    
Janssen,Chantal Johanna Anna Maria   20-02-1967     Onbekend 

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Volgende maand start ‘extra’ aanbesteding 
Wmo en Jeugdhulp 2016
De gemeenten voeren sinds dit jaar 
nieuwe taken op het gebied van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en jeugdhulp uit. Vorig jaar 
vond hiervoor een regionale aanbe-
steding plaats die dit jaar is verlengd. 
(Zorg)aanbieders die vorig jaar nog 
niet (op alle onderdelen) hebben inge-
schreven krijgen binnenkort alsnog 
de kans. 

De gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 

Winterswijk trekken samen op als het 
gaat om het inkoop- en aanbeste-
dingstraject voor Wmo en jeugd. Het 
gaat om ondersteuning en kortdu-
rend verblijf binnen de Wmo 2015 en 
om zorg en hulp binnen de Jeugdwet. 
Hiervoor moet de gemeente overeen-
komsten sluiten met de aanbieders 
van deze ondersteuning en zorg. 
Nieuwe toetreders op het gebied van 
Wmo maatwerkvoorzieningen en 
Jeugdzorg en bestaande aanbieders 
die nog niet op alle onderdelen heb-
ben ingeschreven krijgen vanaf 8 
september 2015 tot 20 oktober 2015 
alsnog de gelegenheid om in te schrij-
ven voor de openbare aanbestedin-
gen van de Achterhoekse gemeenten 
voor 2016.
Alle informatie hierover is (straks)
terug te vinden op www.tenderned.nl.

Inkoop 2017
Aanbieders jeugdzorg, Wmo maat-

werkvoorzieningen, jeugdbescher-
ming, onafhankelijke cliëntonder-
steuning, beschermd wonen, OGGz 
(niet limitatief) krijgen vanaf 14 april 
tot 26 mei 2016 de gelegenheid om in 
te schrijven op de aanbesteding(en) 
die hierop betrekking hebben van de 
gemeenten in de Achterhoek voor 
2017. Eind dit jaar vinden alvast zo-
genaamde ‘marktconsultaties’ plaats. 
Alle informatie is ook in dit geval 
(straks) terug te vinden op
www.tenderned.nl.
Op www.sociaaldomeinachterhoek.nl 
is ook informatie te verkrijgen.

Officiële besluiten bekendmaken 
doen we digitaal

Een gemeente neemt jaarlijks vele 
besluiten. Dit kan ook gaan over 
zaken die gevolgen kunnen hebben 
voor uw buurt. Bijvoorbeeld over 
een nieuw bestemmingsplan of 
een vergunning voor een evene-
ment, verbouwing of het kappen 
van een boom. Ook nieuwe en aan-
gepaste verordeningen vallen on-
der deze besluiten. In een verorde-
ning, zoals de Algemene Plaatselij-
ke Verordening, staan regels 
waaraan inwoners en bedrijven in 
Bronckhorst zich horen te houden. 
Wist u dat wij deze besluiten alleen 
nog officieel publiceren op www.
officielebekendmakingen.nl? De 
rijksoverheid heeft hiertoe beslo-
ten. Om de informatie over Bronck-
horst het gemakkelijkst te vinden, 
raden wij u aan te kijken op
http://overuwbuurt.overheid.nl. 
Hier staat meer over de inhoud en 
hoe u kunt reageren door bijvoor-
beeld een bezwaar of zienswijze in 
te dienen. 

E-mailservice
Een voordeel van het digitaal be-
kendmaken van allerhande beslui-
ten is dat u gemakkelijk op de 
hoogte kunt blijven van wat er in 
uw straat of buurt gebeurt.
Hoe? Door u aan te melden voor de 
gratis e-mailservice op http://
overuwbuurt.overheid.nl. Na aan-
melding ontvangt u steeds auto-
matisch een mail in uw mailbox 
van de bekendmakingen die u inte-

ressant vindt. Doen! Heeft u thuis 
geen computer? Dan kunt u tijdens 
onze openingstijden in het ge-
meentehuis terecht om stukken di-
gitaal in te zien.

Wat valt er onder officiële be-
kendmakingen?
De officiële bekendmakingen van 
onze gemeente bevatten o.a. de 
volgende aanvragen en (ontwerp)
besluiten:
• Bestemmingsplannen
• Evenementenvergunningen
• Omgevingsvergunningen (bou-

wen, slopen, milieu, kappen etc.)
• Verkeersbesluiten
• Beleidsregels en verordeningen 

(bijvoorbeeld de subsidieveror-
dening met bijbehorende be-
leidsregels)

Gemeentepagina’s 
In de rubriek Bekendmakingen op 
deze gemeentepagina’s vindt u we-
kelijks alleen nog een beknopt 
overzicht van de besluiten, hieraan 
kunt u geen rechten meer ontle-
nen. 

Kruis op begraafplaats Vorden gerenoveerd
Het kruis op het RK-gedeelte van de 
begraafplaats in Vorden wordt gere-
noveerd en opnieuw geschilderd. 

Volgende week verwijderen we daar-
om het kruis van de begraafplaats om 
deze na ongeveer 4 weken terug te 
plaatsen. 

Penningmeester van een vereniging?
Per 17 augustus is weer waarderingssubsidie aan te vragen

Vanaf 17 augustus a.s. staat het aan-
vraagformulier voor de waarderings-
subsidie 2016 weer op www.bronck-
horst.nl. U kunt dan, namens uw 
muziekvereniging, sportclub, jonge-
renvereniging of gehandicapten-

sportvereniging bij ons een subsidie-
verzoek indienen voor uw jeugdleden 
tot 18 jaar.
Hou onze website in de gaten en 
vraag de subsidie voor 1 oktober 
2015 aan!



Bronckhorst/Wichmond - Op za-
terdag 22 augustus is het zover. Dan 
wordt voor de zevende keer de eind-
keuring van de Kalveropfokclub 
(KOC) Bronckhorst georganiseerd 
bij camping de Warnstee, Lankhor-
sterstraat 34 in Wichmond.

De officiële keuring begint om 10.30 
uur. Dit jaar laten 38 enthousiaste kin-
deren zien hoe ze hun kalfje de afgelo-
pen drie maanden hebben verzorgd, 
en hoe mooi ze het kalfje hebben ge-
wassen en geschoren (toiletteren).
Ook doen ze hun uiterste best om het 
kalfje zo goed mogelijk aan de jury te 
presenteren.

In uiterste concentratie proberen zij 
met het kalfje het geoefende rondje 
zo netjes en rustig mogelijk te lopen in 
een keuringsring. Dit onder toeziend 
oog van ouders, grootouders en overig 
publiek. Hiermee kunnen ze mooie 
bekers winnen.
De kinderen zijn ingedeeld in zes 

leeftijdscategorieën en zijn in de af-
gelopen periode al twee keer thuis 
bezocht door een jury. Ook hebben 
de kinderen een wedstrijdboekje bij-
gehouden waarin staat wat het kalfje 
heeft gegeten in deze drie maanden, 
en wat ze zoal hebben meegemaakt, 

aangevuld met mooie tekeningen en 
foto’s. De KOC hoopt dat het net als 
andere jaren een mooie en gezellige 
dag wordt, dus kom allen naar cam-
ping de Warnstee om te kijken naar de 
kinderen met hun kalfjes.

Vorden - Een goed toernooi kan niet 
doorgaan zonder goede scheids-
rechters. Al jarenlang heeft het Wim 
Kuijpertoernooi jonge talentvolle 
scheidsrechters aangesteld voor dit 
prestigieuze jeugdtoernooi, dat op 
22 en 23 augustus georganiseerd 
wordt op de velden van de vv Vorden. 
In samenwerking met de Scheids-
rechtersvereniging Zutphen en Om-
streken worden de scheidsrechters 
aangesteld voor het leiden van de 
wedstrijden tijdens het 25e Wim 
Kuijpertoernooi.

Dus ook deze editie zijn er weer een 
aantal talentvolle jeugdige scheids-
rechters te bewonderen tijdens het 
25e Wim Kuijpertoernooi. Onder deze 
scheidsrechter bevinden zich ook een 
aantal Vordense talenten, te weten: 
Nick Wenneker, Kevin Weever en Thijs 
Eykelkamp.

Pratend met deze mannen wordt al 
snel gepraat over de start van hun 
scheidsrechterscarrière. En daarmee 
is gelijk de eerste link gelegd tussen de 
3 scheidsrechters. Allemaal zijn ze bij 
vv Vorden op jonge leeftijd begonnen 
met fluiten. Daar waar Kevin en Thijs 
nog gevoetbald hebben, zag Nick op 
jonge leeftijd, kijkend naar het voetbal 
bij vv Vorden, dat voor hem een rol als 
scheidsrechter was weggelegd. Mijn 
scheidsrechterscarrière is begonnen 
op het schoolplein. Pas daarna ben ik 
in contact gekomen met vv Vorden. 
Kevin: “Ik heb tot mijn 16de gevoet-
bald. Omdat ik Nick al vanaf ongeveer 
mijn zesde jaar ken vroeg hij mij of 
het niet wat was om te gaan fluiten. 
Enthousiast en met veel passie vertelt 
hij dat hij bij de vv Vorden is begonnen 
met het fluiten van jeugdwedstrijden 
en van het een kwam het ander.”

En zodoende gingen alle mannen de 
basisopleiding scheidsrechters (BOS) 
volgen bij de KNVB. En met succes. 
Alle 3 slaagden ze met vlag en wimpel 
en zodoende was het begin van een 
scheidsrechterscarrière een feit. Nick 
heeft het afgelopen seizoen eredivisie 
en 1e divisie jeugd gefloten en gaat het 
aankomende seizoen 2e, 3e en 4e klas-
se senioren fluiten op zaterdag. Kevin 
fluit het aankomend seizoen 2e divisie 
jeugd. Thijs fluit aankomend seizoen 
hoofdklasse en 1e klasse jeugd. Het 
hoogtepunt tot nu toe voor dit trio was 
het begeleiden van de bekerfinale van 
de B-jeugd in Babberich. Deze ging tus-
sen De Graafschap en PSV. Nick mocht 
deze wedstrijd fluiten en werd bege-
leid door Thijs en Kevin. Uiteindelijk 
won De Graafschap deze bekerfinale 
en mocht het arbitrale trio de compli-
menten in ontvangst nemen voor het 
in goede banen leiden van deze finale. 
De uitdaging voor alle mannen is om 

zo anoniem mogelijk aanwezig te zijn 
bij de wedstrijd. “Dit betekent niet dat 
een wedstrijd zonder kaarten kan. Ook 
met het geven van kaarten kun je na 
de wedstrijd complimenten krijgen 
van beide teams over het fluiten van 
de wedstrijd”, aldus Nick.

Ondanks hun stormachtige carrière 
hebben deze jonge talenten zich ook 
een aantal jaren ingezet voor vv Vor-
den. “De coördinator bij vv Vorden had 
een te volle agenda en de scheidsrech-
ters kregen niet de aandacht die ze ver-
dienden”, aldus Kevin. “Daarom heb-
ben wij deze taak een aantal jaren op 
ons genomen en hebben wij in die pe-
riode de scheidsrechters begeleid daar 

waar dat nodig was. Het is mooi om te 
zien dat vv Vorden een grote groep met 
jonge gediplomeerde scheidsrechters 
heeft die zich in willen zetten voor 
de vereniging, evenals het feit dat het 
mooi is om te zien dat de vv Vorden al 
jaren goed bezig is met opleiden van 
jonge spelers. En hopelijk komen er 
nog wat enthousiaste scheidsrechters 
die de stap hogerop willen maken.”

Het Wim Kuijpertoernooi vraagt ook 
om extra vaardigheden van de scheids-
rechters, omdat spelers van de buiten-
landse clubs de Nederlandse taal niet 
machtig zijn, weten de Vordenaren. 
“We redden ons aardig met voetbal-
lend Engels”, maar het meest belang-

rijk is het gebruik van lichaamstaal. 
Daarmee maak je het best duidelijk 
wat je bedoelt. Kevin en Nick spelen 
tijdens het toernooi ook een belang-
rijke rol bij het begeleiden en regelen 
van de scheidsrechters. Ze zijn erin 
geslaagd een sterk scheidsrechters-
korps bij elkaar te brengen. “We staan 
er straks met dertien jonge arbiters die 
er ontzettend veel zin in hebben en 
enorm veel plezier beleven tijdens het 
Kuijpertoernooi.

Omdat het Wim Kuijpertoernooi pas 
op 22 en 23 augustus georganiseerd 
wordt, stelt de organisatie het erg op 
prijs wanneer deze personen zich zou-
den willen melden bij de organisatie 

(of in ieder geval het spandoek terug-
geven), zodat het spandoek weer ge-
plaatst kan worden. Omdat het span-
doek blijkbaar een collectors item is, 
mogen de “verzamelaars” het span-
doek zoals hier afgebeeld vanaf 24 au-
gustus bij de organisatie van het Wim 
Kuijpertoernooi afhalen. Voor contact-
gegevens zie de website vvvorden.nl.

Thijs Eykelkamp, Nick Wenneker, Kevin Weever. 

Allemaal zijn ze bij vv Vorden op jonge leeftijd begonnen met fluiten

Vordense scheidsrechters op het Wim Kuijpertoernooi

Eindkeuring van de Kalveropfokclub
Bronckhorst in Wichmond

De zomerstop is voorbij en het seizoen is weer begonnen

Nieuwe trainer Ratti Dames
Kranenburg - De zomerstop zit er 
zo´n beetje op en de training is weer 
begonnen. Het nieuwe seizoen star-
ten de dames onder leiding van een 
nieuwe trainer/coach, Bert Jan Koe-
kenbier. Bert Jan heeft al heel wat 
jaartjes ervaring met het trainen/
coachen van damesteams, op diver-
se niveau’s.

Ratti dames 1 komt dit seizoen weer 
uit in de 4e klasse, waar ze vorig sei-
zoen op de 2e plek zijn geëindigd. Da-
mes 2 speelt wederom in de 5e klasse. 
Bert Jan zal af en toe geassisteerd wor-
den door Harm Welleweerd. Kortom, 
een nieuw seizoen, een nieuwe tech-
nische staf!

Nieuwe voetbalsters welkom
De dames zouden het leuk vinden als 
er dit jaar nog meer nieuwe gezichten 
bij zouden komen. 

We kunnen namelijk altijd nieuwe 
voetbalsters gebruiken, vanaf 14 jaar 

ben je welkom bij de dames. De leef-
tijd varieert momenteel zo tussen de 
17 en 40+, dus voel je zeker niet te 
oud, of te jong. 

En mocht je keeperstalent hebben, 
of dat willen ontwikkelen, dames 1 is 
nog op zoek naar een keepster.
Ben je nieuwsgierig geworden en lijkt 
het je leuk om een keer een balletje 
mee te trappen, of alleen te kijken, je 
bent van harte welkom. En je hoeft 
echt geen Messi of Ronaldo te zijn, 
plezier staat voorop.

Trainingsdagen
De dames trainen op dinsdag van 
19.30 tot 21.00 en op donderdag van 
19.00 tot 20.15 uur. De wedstrijden 
worden zondags gespeeld. Voor meer 
informatie kijk op de website of de Fa-
cebookpagina.
   

 ▶ www.ratti.nl
 ▶ www.facebook.com/rattidamesKalveropfokclub Bronckhorst met Angelique Krüger tijdens Zomer in Gelderland. 

Spandoek weggehaald
Het afgelopen weekend hebben 
‘sympathisanten’ het blijkbaar no-
dig gevonden om het spandoek dat 
met vergunning van de gemeente 
Bronckhorst geplaatst was bij de 
rotonde Horsterkamp/Hengelose-
weg, eraf te halen en mee te nemen.
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Vive La France met
chansons in Cactus Oase
Ruurlo - Wat is er mooier dan op 
een zwoele zomeravond te genieten 
van heerlijke Franse chansons, van 
een lekker glaasje wijn, een stukje 
stokbrood met Franse kaas tussen 
meer dan 2500 verschillende soor-
ten cactussen, een saloon en een In-
dianendorp? U kunt het meemaken 
op zaterdagavond 15 augustus in de 
Cactus Oase aan de Jongermans-
steeg waar u tussen de planten ook 
nog eens schilderijen van kunste-
naars uit Ruurlo kunt bewonderen! 
Aanvang 20.00 uur.

Trio Camadou zorgt 15 augustus voor 
een ontspannen avond waar amuse-
ment voorop staat. Het trio komt met 
een uitgebreid repertoire chansons, 
vol weemoed, ironie en humor. Zan-
geres/songwriter Carole Marie Dou-

cet, Dasha Beltiukova (fluit) en Hans 
van Gelderen (gitaar) bezorgen met 
hun programma ‘Chanson’het pu-
bliek een fantastische avond! Carole 
Marie zingt, maar vertelt ook de ver-
halen die achter de bekende liedjes 
van grote chansonniers verstopt zijn. 
De chansons worden afgewisseld met 
instrumentale intermezzi in de tradi-
tionele stijl van de bal musette en de 
Java dansmuziek, bekend uit de Pa-
rijse cafés. Wie van Franse chansons 
houdt mag deze Franse avond vol on-
gedwongen kijk- en luisterplezier niet 
missen! Toegangskaarten zijn à vijf-
tien euro verkrijgbaar via de website 
van de Kunstkring en op de avond aan 
de kassa van de Cactus Oase.
   

 ▶ www.kunstkringruurlo.nl

   

Duivenberichten 8 augustus
Bronckhorst - Uitslagen van de 
vluchten van de drie duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst: 
PV De Koerier uit Zelhem, PV Vor-
den en PV Steeds Sneller Hengelo. 
Zondag 8 augustus stond de derde 
jonge duivenvlucht en een oude dui-
venvlucht vanuit het Belgische Isnes 
op het programma. Het startschot 
klonk om 13.30 uur.

PV De Koerier Zelhem
Van tien liefhebbers zijn er in totaal 
138 duiven ingezet. De eerste duif 
ging naar H. Wassink. De gemid-
delde afstand tot Zelhem zat rond de 
201 km. De snelste duif is geklokt om 
16.28.56. De uitslag van de top tien: H. 
Wassink 1-4-5-6-9, H. Niesink 2-3, E. 
te Pas 7, Mathilde Velthorst 8, Wilma 
Meijerman 10.

PV Vorden
De derde jongen vlucht vanuit Isnes 
verliep moeizaam. Afstand 210 km 
vanaf Vorden, snelheid 72 km/uur. 
Winnaar H.B.M. Hoksbergen 1-5-6-

10, Ashley Eykelkamp 2-7, Marc Tie-
messen 3-4-8, Ria Luesink 9.

Nog tegoed: de uitslag van de vlucht 
vanuit Duffel 2 augustus. Afstand tot 
Vorden 164 km, snelheid 76 km/uur. 
Winnaar H.B.M. Hoksbergen 1-6-9-
10, Ria Luesink 2-8, G.H.H. Kelder-
man 3-5, Marc Tiemessen 4-7.

PV Steeds Sneller Hengelo
Twee vluchten vanuit Isnes. Van tien 
deelnemers gingen 145 jonge duiven 
van start. Uitslag:
L Te Stroet (10/22) 1-2-8-11-13-21-
29-32-33-36, G. Duitshof (6/15) 3-10-
18-23-25-28, R. Koers (13/30) 4-5-6-9-
15-16-19-20-24-26-27-34-37, E. Koers 
(3/16) 7-12-35, S.E.J. Bergervoet (1/4) 
14, W. Willemsen (1/10) 17, A.H.J. Pe-
ters (1/20) 22, G. Haverkamp (1/6) 30, 
R. Waenink (1/12) 31.

Van zes deelnemers gingen 18 oude 
duiven van start. Uitslag: Comb. Bor-
neman (3/7) 1-2-3, S.E.J. Bergervoet 
(2/2) 4-5.

   

Bijenburgemeester opent 
bijentent Mañana Mañana
Doetinchem - Tijdens het Mañana 
Mañana festival op 29 en 30 augus-
tus in Hummelo, staat de tent van 
de Doetinchemse onderneming The 
Present Tree in het teken van de 
bijen.

Op zaterdagmiddag 29 augustus 
opent ‘bijenburgemeester’ Henk Zo-
merdijk (voorheen burgemeester van 
Duiven) officieel de bijeninformatie-
tent. Samen met imker Ina van der 
Vlist geeft hij informatie over bijen en 
wat je kunt doen om de bijen te hel-
pen. In de tent van The Present Tree 
vinden de festivalbezoekers ook prak-
tische zaken zoals zaadbommetjes of 

bijenhotelletjes om zelf thuis de bijen 
te kunnen helpen. The Present Tree 
verkoopt artikelen die gemaakt zijn in 
beschutte en beschermde werkplek-
ken.

En The Present Tree is begaan met 
het lot van de bij. Zowel honing- als 
wilde bijen hebben het op dit mo-
ment moeilijk met overleven. Doordat 
tuinen (te) netjes zijn opgeruimd en 
kieren worden gedicht, is er minder 
nestgelegenheid voor de bijen.

   

 ▶ www.cadeausmeteenmissie.nl

Vorden - De van nature Letlandse 
Liga Vilmane is immer inventief in 
haar programmering. Zo ook tijdens 
het Toeristenconcert op donderdag-
middag 13 augustus aanstaande, 
aanvang 15.30 uur. Zij heeft het pro-
gramma ‘Vergezichten’ genoemd.

Oude muziek van Hildegard von Bin-
gen (1098-1179) tegenover een mo-
dernere versie van Frank Ferko. Vanaf 
1233 is er gepoogd haar heilig te laten 
verklaren. Uiteindelijk is dat proces 
op 10 mei 2012 door Paus Benedictus 
VI afgerond.

Het programma begint met het ‘O 
Magne Pater’ van Hildegard von Bin-
gen. Daarna speelt ze drie delen uit 
‘The Hildegard Organ Cycle’ van de 
Amerikaanse componist Frank Ferko 
(*1950). Tussen de onderdelen door 
draagt Jeanne Dane teksten van Hil-
degard von Bingen voor uit de verta-
lingen van Mieke Kock-Rademakers.

Liga Vilmane is concertorganist en 
klavecinist. Ze studeerde orgel bij Ta-
livaldis Deksnis (Jazeps Vitols Muziek 
Academie in Riga, Letland), Theo Jel-
lema en Gijs van Schoonhoven (Ar-
tEZ) en klavecimbel bij Tineke Steen-
brink aan het ArtEZ conservatorium 
Zwolle. Sinds 2008 is ze organist/
cantrix van de Hervormde gemeente 
Haaksbergen-Buurse. Met fluitiste 
Martine Bauhuis en celliste Marije 
Toenink vormt ze het trio “Elleniah” .

Ze maakt deel uit van de ensembles 
“Il canto di Rame”, “La Silva”, en “La 

Corella”; ook treedt ze regelmatig met 
het Symphonieorkest op. Inmiddels 
heeft ze een ruime concertpraktijk 
opgebouwd: ze treedt regelmatig op 
in de Baltische staten, Zweden, Duits-
land, Noorwegen, Finland, Italie, USA 
en Nederland. Sinds 2015 is zij als do-

cent verbonden aan het ArtEZ conser-
vatorium Zwolle. Vrije toegang / col-
lecte aan de uitgang.

   

 ▶ vriendenvandedorpskerkvorden.nl

Vorden - Op 6 augustus zestig jaar 
geleden, traden Joop Ras en Lien 
klein Nulent in het huwelijk. Zij 
vieren dit heuglijke feit later in au-
gustus. “We hebben het uitgesteld, 
omdat de mensen op vakantie zijn,” 
vertelt Lien. Ook nu wordt het feest 
in Hotel Bakker gevierd.

De heer Joop Ras (83) komt van oor-
sprong uit Lochem en mevrouw Lien 
Ras - klein Nulent (81) uit Laren. 
Waarnemend burgemeester Helmi 
Huijbregts ging bij het bruidspaar op 
bezoek op de dag zelf. Met een kopje 
koffie erbij vertellen zij over hun leven 
en hun reis langs verschillende woon-
plaatsen.

Het echtpaar Ras woonde in Laren, op 
de Veluwe in Loenen en Beekbergen, 
op Vlieland waar Lien een keer op de 
koffie ging bij de moeder van Liesbeth 
List, Bunschoten-Spakenburg en tot 
slot naar Vorden. “Na pensionering 
trekt het toch weer en wil je naar de 
Achterhoek,” kan Joop kort zijn. Hun 
dochter Ellen en haar man Henk 
woonden een poos in Zutphen met 
hun twee dochters, maar die verhuis-
den uiteindelijk ook naar Vorden.

Tijdens het gesprek kwam de gezond-
heid van Lien en het mantelzorgen 
door Joop ter sprake. “Ik klop altijd op 
de deur en zeg: ‘Hier komt het man-
netje van Sensire’,” vertelt hij lachend. 
Ook de burgemeester was lange tijd 
mantelzorger en hierdoor was er we-
derzijds begrip. Joop was 36 jaar be-
roepsmilitair. “Ik ben begonnen als 
dienstplichtig huzaar en ik ben geëin-
digd als ritmeester, officier.” Een jaar 
voor hij de dienst uitging, moest hij ei-
genlijk op computercursus, maar liet 
dat aan zich voorbij gaan. Toch volgde 
hij recent een iPad cursus. “Je hebt 
kleinkinderen en die willen skypen,” 
lacht Joop weer.

Lien puzzelt en leest, maar doet even-
eens graag een spelletje patience op 
de iPad. “Ik heb altijd gedichtjes ge-
schreven,” vertelt ze. “Dat vind ik leuk 
om te doen.” Ze won er zelfs prijzen 

mee, waaronder een lang weekend 
Düsseldorf. Zij schreef een brief aan 
de koningin, toen prins Claus was op-
genomen in Davos. “Ik heb een hele 
lieve brief teruggekregen.” Ook heeft 
ze kleding genaaid en bloemschikcur-
sussen gevolgd.

Na pensioen weer 
terug naar de 
Achterhoek

Zowel Joop als Lien zijn vrolijk, zeer 
zonnig van aard, zien de positieve 
kanten van het leven en genieten vol-
op. Jarenlang ondernamen ze de auto-
rit met overnachting naar Mayrhofen. 
“De kinderen zaten op de camping 
en wij in een hotel. We gingen elke 
avond samen uit eten.” Burgemees-

ter Huijbregts vond het heel gezellig 
bij de familie Ras en zou nog wel uren 
kunnen blijven praten. Ze ging nog 
graag met het bruidspaar op de foto, 
waarna zij afscheid nam. Lien en Joop 
stelden haar bezoek zeer op prijs. 
Die ochtend mocht het bruidspaar al 
meerdere bossen mooie bloemen en 
felicitatiekaarten ontvangen. Ook van 
het koningshuis, de provincie en de 
gemeente Bronckhorst kwamen feli-
citaties.

De avond voor de trouwdag was het al 
een drukte van belang bij de woning. 
De buurt maakte mooi. “We hebben 
het hier getroffen, verschrikkelijk fijne 
mensen,” vertelt Joop Ras enthousiast. 
Zij maakten destijds als nieuwkomers 
buurt. “Gisteravond achttien perso-
nen, die hebben gegroend en een 
boog gemaakt.” Toen alles klaar was, 
ging de provisorische bar in de garage 
open. Na een gezellige avond deden 
Joop en Lien de afwas weer gezellig 
samen.

Burgemeester Huijbregts met Lien en Joop Ras.

Echtpaar al zestig jaar vrolijk, zeer zonnig en positief van aard

Joop en Lien Ras in de bloemen gezet

Letse organiste brengt een origineel
programma in de Vordense Dorpskerk

Letlandse Liga Vilmane.

Trio Camadou zorgt voor een ontspannen avond tussen de cactussen.
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Drie nieuwe podia op
Mañana Mañana
Hummelo - Mañana Mañana maakt 
met trots drie nieuwe podia bekend, 
namelijk ‘Het Tuinhuis’, ‘De Rimboe’ 
en de ‘Universitipi’. Het totaal aantal 
podia komt hiermee op zeven. Op 
deze zeven podia zijn in drie dagen 
120 verschillende optredens te be-
wonderen. Deze derde editie van het 
kleine broertje van de Zwarte Cross, 
dat ook wel het meest relaxte festi-
val van Nederland wordt genoemd, 
vindt plaats op 28, 29 en 30 augustus 
op Landgoed Enghuizen in het Ach-
terhoekse Hummelo. Kaarten voor 
alle dagen zijn nog beschikbaar en 
verkrijgbaar via de website. De or-
ganisatie verwacht dat het, net als 
het eerste jaar uitverkocht raakt, 
omdat bij 5.000 bezoekers de poor-
ten sluiten. 

Totaaloverzicht podia:
1. Het Tuinhuis (nieuw): buitenpodi-
um aan de bosrand. Zomerse muziek, 
bands waarop het goed dansen is, zo-
als Green Hornet en Reverend Shine 
Snake Oil Co. (VS/DK), maar ook spe-
ciaal maatwerk als een yoga concert 
vinden hier plaats.
2. De Rimboe (nieuw): dé plek voor 
experimentele muziek, bizarre ver-
halen vertellers, freaks met of zonder 
instrument en andere excentriekelin-
gen.
3. Universitipi (nieuw): vooraan-
staande wetenschappers geven toe-
gankelijke colleges over onderwerpen 
met betrekking tot innovatie en duur-
zaamheid.
4. De Veranda: het hoofdpodium 
van Mañana Mañana. Een prachtig 
houten huis middenin het bos waar 
onder andere Navarone, Stuurbaard 
Bakkebaard, CUZ (VS - met Iggy Pop 
& The Stooges bassist Mike Watt), The 
Deslondes (VS) en de kopersectie van 
het Radio Filharmonisch Orkest zul-
len optreden.
5. Tipi: Akoestische optredens, verha-
lenvertellers, indie/alternative bands 
en avontuurlijk DJ’s.
6. De Koepel: Het centrale podium 
van Mañana Mañana met veel ruim-
te om te dansen en een ruim terras. 
Qua programma geeft dit podium 
een dwarsdoorsnee van wat Mañana 
Mañana te bieden heeft: roots, gypsy, 
psychedelica, klassieke muziek en een 
bigband op vrijdag.
7. Bospiano: een pianoplek op een 
sprookjesachtige plek in het bos waar 
door een diverse groep pianisten con-
certen in kleine setting worden gege-

ven. Tussen de optredens door is het 
voor de bezoekers ook mogelijk om 
achter de ‘Mañana vleugel’ plaats te 
nemen.

Kijk voor een blokkenschema voor het 
gehele weekend of per podium op de 
Mañana Mañana website. Hier is ook 
uitgebreide achtergrond informatie 
over iedere act te vinden.

Meer dan muziek: ‘Pimp je vader’, 
oerkoken en slacklining
Relaxen en ontspannen is belangrijk 
op Mañana Mañana, maar apathisch 
in het gras zitten hoort daar natuurlijk 
niet bij. Er zijn verschillende interac-
tieve workshops als slacklining, hout 
snijden, boomklimmen, oerkoken en 
kunstwerken maken van afval. Men 
kan een vis uit de vijver hengelen en 
deze direct laten bereiden op de bar-
becue, er is een kabelbaan over de 
vijver voor iedereen met een hekel 
aan lopen en zonder hoogtevrees, de 
omgeving kan verkend worden tijdens 
een solextour. Voor een romantisch en 
spannend dinertje kunnen bezoekers 
onder begeleiding tot in de top van 
een boom klimmen om daar knus te 
picknicken.

Ouders met kinderen kunnen opge-
lucht ademhalen, want de jongste 
Mañana Mañana bezoekers kunnen 
op pad met de boswachter, helemaal 
los in de Speelweide, hun vader opka-
lefateren tijdens de workshop ‘Pimp 
je vader’, een ontbijtje op bed maken 
voor hun ouders, ijs maken, een kijkje 
nemen bij de imker, insectenholletjes 
maken en ‘s ochtends aanschuiven 
bij de medewerkers van Bibliotheek 
Oost-Gelre die voorlezen op de cam-
ping. De nieuwste toevoegingen zijn 
het maken van koeselfies, melken en 
ijs maken.

Kaarten bestellen
Kaarten bestellen kan via de website 
en bij alle vestigingen via Primera. 
Op dit moment zijn er nog zowel dag- 
en campingkaarten verkrijgbaar. De 
organisatie adviseert echter om niet 
lang meer te wachten, aangezien er 
bij de afgelopen twee edities verschil-
lende dagen stijf uitverkocht waren. 
Kinderen tot 1,40 meter hebben alle 
dagen gratis entree.
   

 ▶ Landgoed Enghuizen, Hummelo
 ▶ www.mananamanana.eu

   

Kerk en radio bij Ideaal
Zelhem - In het interkerkelijke pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoeting’ 
bij Radio Ideaal zijn voor de komen-
de uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.

Op maandag 17 augustus zal mevrouw 
Zwennie Langwerden uit Wichmond 
een overdenking houden.
Pater Vesseur van de Abdij Slangen-
burg is op maandag 24 augustus de 
studiogast.
Dhr. Wim Heesen uit Hengelo zal 
meewerken aan het programma van 
maandag 31 augustus.

Het programma ‘De Muzikale Ont-

moeting’ wordt iedere maandagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden 
via Radio Ideaal.

Muzikale verzoekjes kunnen t/m vrij-
dags voor de uitzending aangevraagd 
worden via telefoonnummer (0314) 
622878.

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
   

Zomeravondzang
Achterhoek
Zelhem - Stichting de Opdracht, Zel-
hem heeft voor zondag 30 augustus 
een zangavond georganiseerd. Dit 
zal plaatsvinden in de Goede Herder 
Kapel van Veldhoek aan de Scha-
pendijk 4.

In deze bijeenkomst, die om 19.30 
uur begint, hoopt Wim Zemmelink 
uit Zelhem een korte overdenking te 
houden. Het thema is: ‘Jezus volgen is 
keuze’s maken’.
Naast veel samenzang van bekende 

liederen uit diverse bundels zal ook 
de zangeres Natasja Voordes te be-
luisteren zijn op deze zangavond. Het 
orgel wordt bespeeld door Ineke Ee-
nink-ten Brinke.

De toegang is vrij, wel is er een col-
lecte. Na afloop is er koffie.
   

 ▶ Voor meer informatie:
 ▶ (0314) 622878
 ▶ www.stichtingdeopdracht.nl

Hengelo - Het einde van de zomer-
vakantie wordt op de laatste zondag 
van augustus weer ouderwets gezel-
lig in Hengelo met ABC Bronckhorst, 
een familiefestijn voor jong en oud 
met een heel divers programma.

Vanaf 11.00 uur ‘s morgens bruist het 
dorp met een leuke zomermarkt en 
een groot aanbod aan vertier en ple-
zier.

Markt met veiling
Bij de kerk is het historisch centrum 
van het evenement met een leuke an-
tiek, brocante en curiosamarkt waar 
de echte verzamelaar en liefhebber 
unieke spullen kan vinden. In het be-
gin van de middag is er nog een ou-
derwetse antiekveiling bij opbod.

Militairen Tweede Wereldoorlog
Demonstraties van zogenaamde re-
enactors die de Tweede Wereldoorlog 
als een levende geschiedenis les pre-
senteren. Ze laten originele objecten, 
uniformen en wapens zien. Er worden 
drill instructies gegeven en er wordt 
gemarcheerd. Dit jaar allemaal in het 
thema van 70 jaar bevrijding.
Déjà Vu is een damestrio dat vanaf 
een bijzonder podium een aantal op-
tredens zal verzorgen met heerlijke 
sfeermuziek uit de jaren ‘40 en ‘50.

Oude motoren van 1900-1945
Voor de vijftigste keer wordt dit jaar 
de Hengelo rally voor veteraan mo-

toren gereden. Een rijdend museum 
met oude motorfietsen met roem-
ruchte merken zoals: BSA, AJS, BMW, 
Zündapp, Ariel, Norton, Harley Da-
vidson, Indian, Terrot, DKW en nog 
vele andere merken. Nieuw is dit jaar 
eenmalig een extra klasse voor mi-
litaire motoren tot en met bouwjaar 
1945 vanwege de viering van zeventig 
jaar bevrijding.

ABC Bronckhorst is een initiatief van 
verschillende Hengelose verenigin-
gen, waaronder de ondernemersver-
eniging, auto en motorsportvereni-
ging HAMOVE en het Acherhoeks 
Museum 1940-1945.
   

 ▶ www.abcbronckhorst.nl

Re-enactors die een levende geschiedenis les presenteren. Foto: Achterhoekfoto.nl

Antiek, brocante, curiosa, motoren en militairen

ABC Bronckhorst: feest voor hele familie

Achterhoek - De Achterhoek kent 
een breed aanbod aan musea. 
Stichting Achterhoek Toerisme is 
in samenwerking met vier grote 
publiekstrekkers in de Achterhoek: 
Villa Mondriaan, Museum More, 
Kasteel Huis Bergh en Lalique Mu-
seum, een campagne gestart om het 
aanbod van musea in de Achterhoek 
te presenteren.

De promotiecampagne ‘Musea Ach-
terhoek’ heeft als doel het groots uit-
dragen van het museumaanbod in 
de Achterhoek. Door het aanbod van 
musea te bundelen en onder de aan-
dacht te brengen van de doelgroep 
wordt men kenbaar gemaakt met de 
mooie diversiteit aan musea dat de 
Achterhoek rijk is. Het museumbe-
zoek heeft aandeel te winnen onder 
potentiële bezoekers. Door de samen-
werking tussen de musea kunnen zij 
hun slagkracht vergroten en worden 
ze zichtbaar bij een breder publiek. 
Het decor van de Achterhoek is daar-
naast ook nog eens uitermate geschikt 
voor de doelgroep om te recreëren en 

meerdere dagen te verblijven. Afgelo-
pen jaren heeft het museumaanbod 
in de Achterhoek zich sterk ontwik-
keld en is er een unieke veelzijdigheid 
ontstaan. Zo werd in 2011 het Lalique 
Museum in Doesburg geopend. Hier 
zijn werken van de bekende glaskun-
stenaar René Lalique te bezichtigen. 
In 2012 werd Villa Mondriaan in Win-
terswijk geopend door Prinses Beatrix. 
In Villa Mondriaan zijn werken te zien 
van Piet Mondriaan uit de periode dat 
hij in Winterswijk is opgegroeid.

In 2014 werd door het Koninklijk 
echtpaar innovatiecentrum ICER ge-
opend in Ulft. Daarnaast is in juni van 
dit jaar het grootste museum voor Ne-
derlands Modern Realisme geopend 
in Gorssel. Hier is onder andere de 
voormalige Scheringa collectie te be-
wonderen met diverse werken, waar-
onder werken van Carel Willink en 
Charley Toorop. Naast deze ontwik-
kelingen in het museumaanbod, kent 
de Achterhoek ook veel gevestigde 
musea, waaronder Kasteel Huis Bergh 
met een grote verzameling middel-

eeuwse kunst en het Openluchtmuse-
um Erve Kots in Lievelde, waar in een 
decor van historische boerderijen te 
zien is hoe boeren in vroegere tijden 
woonden en werkten. De campagne 
gaat van start met een brochure waar-
in alle musea zich presenteren. Naast 
de brochure komt er ook een website 
waarop de twintig deelnemende mu-
sea gepresenteerd worden. Middels 
een crossmediale campagne wordt 
het aanbod nog eens extra onder de 
aandacht gebracht.

Deelnemende musea
Villa Mondriaan, Huis Bergh, Lalique 
Doesburg, Museum More, Openlucht-
museum Erve Kots, Museumboerderij 
De Lebbenbrugge, Heiligenbeelden-
museum, Musea Zutphen, Onder-
duikmuseum Markt 12, Stadsmuseum 
Doetinchem, Stadsmuseum Groenlo, 
Streekmuseum De Roode Tooren, 
Kingsplace, Mosterdmuseum, Mu-
seum De Scheper, ICER, Nederlands 
IJzermuseum, Achterhoeks Museum 
1940-1945, Smedekinck, Min40cel-
sius.

Museum More. Foto: Jakob van Vliet

Twintig musea in de Achterhoek in promotiecampagne

Achterhoekse Musea bundelen krachten
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Promsconcert Viaje a
Espana y Portugal
Vorden - Op 5 en 6 september vindt 
in Vorden een groots Promsconcert 
plaats, onder leiding van dirigent 
Joop Boerstoel en met medewerking 
van vele solisten. 

Dankzij de bijdragen van fondsen en 
sponsoren is het weer gelukt en kan 
Cultuurfonds Vorden weer een prach-
tig concert presenteren op zaterdag 5 
en zondag 6 september. Een concert 
waarvoor Musis Sacrum in Arnhem of 
zelfs het Concertgebouw in Amster-
dam zich niet hoeven te schamen en 
dat nu in Vorden plaatsvindt.

Het wordt een spetterende voorstel-
ling met fantastische muziek voor 
jong en oud, zowel populair als klas-
siek, met dans, mooie plaatjes en een 

vlotte presentatie. Beroepsartiesten 
werken met plezier samen met ge-
motiveerde semi-amateurs en zorgen 
samen voor een bruisende sfeer zoals 
die in Zuid Europa gewoon is.

Frank Fritschy, een van de solisten, 
stuurde deze quote: “Joop Boerstoel 
weet de crème de la crème uit de 
HAFA (HArmonie en FAnfare) wereld 
bijeen te brengen. Het is een genot 
om met zo een orkest te kunnen mu-
siceren”.

We rekenen op uw komst, de kaartver-
koop is gestart bij de VVV en Bruna.
   

 ▶ www.cultuurfondsvorden.nl
 ▶ Facebook ‘Cultuurfonds Vorden’

   

Achterhoek Toerisme ontwikkelt plattegrond voor toeristen

Wegwijs in Bronckhorst
Regio - Om toeristen en recreanten 
wegwijs te maken in de gemeente 
Bronckhorst en ze te wijzen op in-
teressante locaties, is door Achter-
hoek Toerisme een speciale platte-
grond ontwikkeld.

De kaart laat verschillende locaties 
van attracties, horeca en verblijfsac-
commodaties zien. Ruim tachtig on-
dernemers zijn hierin ook opgeno-
men (tegen een vergoeding). Op de 
achterzijde van de folder worden tips 
gegeven voor wandelen, fietsen en 
kinderuitjes.

Heleen Faber (Regiocoördinator 
Bronckhorst, Achterhoek Toerisme): 
“Deze plattegrond was een wens van-
uit veel toeristische ondernemers. 
Het is een service naar de bezoekers, 

waardoor ze alles eenvoudig kunnen 
vinden, een prettiger verblijf hebben 
en hopelijk vaker terugkeren naar de-
ze prachtige gemeente”.

De toeristische plattegrond is één van 
de projecten uit het Activiteitenplan 
Toerisme en Recreatie Bronckhorst 
2014/2015 dat door Heleen Faber is 
opgesteld voor de gemeente Bronck-
horst. De gemeente heeft voor de 
ontwikkeling van de plattegrond een 
eenmalige subsidie verstrekt.

Het is de bedoeling dat de plattegrond 
de komende jaren herdrukt zal wor-
den vanuit de bijdrages van het toe-
ristische bedrijfsleven. De kaart wordt 
gratis verstrekt bij de VVV en TIP pun-
ten en toeristische bedrijven in de ge-
meente Bronckhorst.

Zelhem - Woensdagavond 19 augus-
tus staat de band ‘Bokito’s Revenge’ 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 uur 
vanuit de iBeat Recording Studio in 
Zelhem wordt uitgezonden. 

Bokito’s Revenge is een knallende 
rockband die lekkere stampers ten ge-
hore brengt. In Bokito’s Revenge spe-
len Pim Groen-zang, Kim Hammink-
zang, Vincent Hesseling-basgitaar, 
Eric Jacobs-gitaar en backing vocal, 
Ward van Haren-drums. Live@Ideaal 
wordt iedere woensdagavond tussen 
20.00 en 22.00 uur uitgezonden. Het 
programma is live te beluisteren via 
Radio Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond van 19.30 uur via 
www.ideaal.org. Ook spelen bij Ide-
aal? Mail naar Live@Ideaal.org.Bokito’s Revenge te gast bij Live@Ideaal.

Vanuit de iBeat Recording Studio in Zelhem:

Bokito’s Revenge bij LIVE@IDEAAL

Regio - Tijdens het erfgoedfesti-
val Gemaakt in Gelderland krijgen 
jongeren die werkzaam zijn in de 
maakindustrie de kans om zich-
zelf te presenteren. Met het project 
‘Jonge Makers van Gelderland’ biedt 
de festivalorganisatie deze vaklie-
den een podium. De jonge makers 
worden geïnterviewd en krijgen een 
persoonlijke pagina op gemaaktin-
gelderland.nl. 

Daarnaast brengen ze met een kort 
filmpje hun maakproces in beeld 
waarmee ze automatisch deelnemen 
aan de mini-movie-wedstrijd ‘Hoe 
maak je het?’ en kans maken op ver-
schillende geldprijzen.

Ambachten van nu
Jongeren die zich bezig houden met 
ambachten en homemade producten 
zijn essentieel voor de toekomst van 
de maakindustrie. Oude technieken 
zijn vaak een inspiratiebron voor in-
novatie. Door de jonge makers een 
podium te bieden, worden nieuwe 
ambachten op de kaart gezet.

Mini Movie Wedstrijd 
Onderdeel van Jonge makers van Gel-
derland is de mini-movie-wedstrijd 
‘Hoe maak je het?’. Jongeren tot 30 
jaar kunnen een kort filmpje instu-
ren waarin zij hun maakproces laten 
zien en maken hierbij kans op een 
aanmoedigingsprijs: Eerste prijs 250 
euro, tweede prijs 150 euro en derde 
prijs 100 euro.

Beoordeeld door vakjury
De inzendingen worden door een 

vakjury beoordeeld op basis van crea-
tiviteit en vakkundigheid. De prijsuit-
reiking vindt plaats op zondag 20 sep-
tember tijdens het festival Ambacht 
21 in Zutphen.

Aanmelden
Jongeren kunnen zich aanmelden 
door te mailen naar info@gemaak-
tingelderland.nl. Kijk voor meer in-
formatie over Jonge makers van Gel-
derland en de Mini Movie Wedstrijd 
op http://www.gemaaktingelderland.
nl/activiteiten/jonge-makers-van-
gelderland.

Gemaakt in Gelderland
Het erfgoedfestival Gemaakt in Gel-
derland duurt van 12 juni t/m 20 sep-
tember. Daarin staat het heden, verle-
den en de toekomst van de Gelderse 
maakindustrie centraal.

Het festival biedt ruim 350 activiteiten 
verspreid over de hele provincie. Be-
kijk het hele programma op de site.
   

 ▶ www.gemaaktingelderland/
activiteiten

Jonge Makers in Gelderland krijgen een persoonlijke pagina.

Jonge makers krijgen podium tijdens 
erfgoedfestival

Bronkhorst - Het Kunstgemaal 
Bronkhorst houdt zaterdag 15 au-
gustus de opening van de zomer-
tentoonstelling ‘Onstuimig Begin-
sel’. Deze tentoonstelling laat een 
overzicht zien van het werk van Bas 
Meerman uit de afgelopen 20 jaar.

Bas zijn werk laat zich als volgt om-
schrijven. Gestileerde vormen, ronde, 
weglopende kleuren en sprankelende 
contrasten regeren in de kraakheldere 
voorstellingen van Bas Meerman. De 
kunstenaar, geboren in 1970 te Hilver-
sum, ontleend zijn stralende kleur-
vlakken en klare lijnen aan zijn gete-
kende dagboek. Voor Meerman, die 
van 1989 tot 1993 aan de Gerrit Riet-
veld Academie en bij De Ateliers in 
Amsterdam studeerde, is de schilder-
kunstige traditie met voorgangers als 
Édouard Manet een bron van inspira-
tie. In de Het Kunstgemaal zal de ten-
toonstelling met werk van industrieel 
vormgever Floris Hovers te zien zijn. 
Floris zijn inspiratie ligt in de vorm-
geving van de jaren 20 en zijn kleu-

renpalet is dan ook retro te noemen. 
Op de opening 15 augustus tussen 
15.00 uur en 17.00 uur heten wij u van 
harte welkom. Deze tentoonstelling 
loopt van 15 augustus t/m 18 oktober 
2015. Adres Veerweg 1, Bronkhorst. 

Openingstijden 11.00 uu tot 17.00 uur. 
Openingsdagen augustus dagelijks, 
september wo-zo, oktober,do-zo.
   

 ▶ www.hetkunstgemaal.nl

Religieuze kunst van Bas Meerman.

Nieuwe tentoonstelling Kunstgemaal 
Bronkhorst

Frank Fritschy.

Kasteel Vorden

13Kunst & CULTUUR



www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Mechanisch monteur m/v

Ben jij de mechanisch monteur die wij 
zoeken?

Functieomschrijving
In de functie van mechanisch monteur ben je ver-
antwoordelijk voor het monteren van machines in 
projectvorm. Je werkt samen met collega’s en je 
overlegt veel over de uit te voeren werkzaamhe-
den. Ook kun je ingezet worden in de deelmontage. 
Het is een pre als je kennis hebt van elektronica.

Assistent Accountant m/v

Heb jij een aantal jaren ervaring in de 
accountancy en zoek je een parttime baan?

Functieomschrijving
In de functie van Assistent Accountant ben je 
verantwoordelijk voor alle voorbereidende en 
afrondende werkzaamheden ten behoeve van het 
opstellen van jaarrekeningen voor diverse klanten. 
Het is belangrijk dat je reeds een aantal jaren 
werkervaring hebt in een soortgelijke functie en 
dus zelfstandig aan de slag kan. Daarnaast is het 
een pre als je kennis hebt van ICT toepassingen. 
Het betreft een parttime baan voor circa 2 tot 3 
dagen per week.

Helpende niveau 2+ m/v

Ben jij per direct beschikbaar en wil je graag 
op oproepbasis werken in de ouderenzorg?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de ouderenzorg zijn 
wij per direct op zoek naar een flexibele Helpende 
niveau 2+ die bereid is om op oproepbasis ingezet 
te worden. Het gaat om werk in verpleeghuizen 
en in de thuiszorg op meerdere locaties (PG 
en Somatiek). Het werkgebied is Doetinchem en 
omgeving en de diensten en het aantal uren zijn 
wisselend. Als helpende verleen je de basiszorg 
en geef je aanvullend medicatie. Hiervoor moet 
je in het bezit zijn van een afgeronde medicatie-
training. Het is belangrijk dat je in bezit bent van 
eigen vervoer.

Junior timmerman m/v

Heb jij technisch inzicht en heb je je oplei-
ding tot timmerman afgerond?

Werkzaamheden
In de functie van Junior Timmerman ben je werk-
zaam in de werkplaats voor diverse montagewerk-
zaamheden. Het is belangrijk dat je ervaring hebt 
met het lezen van technische tekeningen en het 
afmonteren en stellen van producten.

Werkvoorbereider/Planner m/v

Ben jij technisch ingesteld en op zoek naar 
een functie als Werkvoorbereider/Planner?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar 
een Werkvoorbereider/Planner die ambitieus en 
leergierig is ingesteld. In deze functie ben je ver-
antwoordelijk voor het juist registreren en beheren 
van binnenkomende en uitgaande delen. Het is 
belangrijk dat je nauwkeurig en zelfstandig te werkt 
gaat. Tevens ben je als Werkvoorbereider/Planner 
verantwoordelijk voor het beheren van zowel de 
inkoop als de planning. Je bent praktisch onderlegd 
en weet goed prioriteiten te stellen.

Magazijnmedewerker m/v

Ben jij een ervaren magazijnmedewerker en 
per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een erva-
ren magazijnmedewerker die vanaf 
week 34 beschikbaar is. In de func-
tie van magazijnmedewerker ben 
je verantwoordelijk voor het intern 
transport van grote en zware onder-
delen. Tevens ben je werkzaam bij 
de goederenontvangst en zorg je 
voor een juiste verwerking van de 
materialen in het systeem. Het is 
belangrijk dat je ervaring hebt met 
het rijden met een heftruck en met 
het picken van orders.

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

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

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) 
en beschikt over een eigen sanitair showroom. 
Als totaalinstallateur zijn wij actief in de 
gehele Achterhoek. Vanwege toename van onze 
werkzaamheden zijn per direct op zoek naar:

Functie omschrijving
•  uitvoeren onderhoud/reparatie werkzaamheden aan 
     alle voorkomende installaties
•  opsporen en verhelpen van storingen
•  meedraaien in storingsdiensten

Wij vragen
•  Ruime ervaring in een soortgelijke functie
•  MBO werk- en denkniveau
•  Servicegerichtheid
•  Een praktische, klantgerichte en collegiale instelling
•  Inzet en goede contactuele vaardigheden

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en directe 
werksfeer bij een gezonde en groeiende onderneming. 
Naast goede arbeidsvoorwaarden zijn er volop
mogelijkheden voor studie en eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur of mail dan je sollicitatie voorzien van een CV 
naar Gotink Installatie, t.a.v. dhr. H. Gotink, Molenenk 6, 
7255 AX Hengelo

EEN VAKBEKWAME 
SERVICE MONTEUR / TECHNICUS  

MET VEEL ERVARING

AMBACHTSWEG 2A * 7251 KW VORDEN
0575 - 552794 * 06-51098865

WWW.HET-KLAVIER.NL

0575-467706

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

DEZE MAAND BIJ 
AANSCHAF VAN EEN

BEDSYSTEEM
EEN DEKBED KADO!*

 
*Vraag in de winkel naar

de voorwaarden.

Maandaanbieding  AUGUSTUS

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

VVV VALT 
VOOR KLIMBOS

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

gezellig winkelen
in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!

iedereen verdient een morgen

Bel met een van onze deskundige medewerkers of ga voor meer info naar kwfkankerbestrijding.nl/vraag. 
De KWF Kanker Infolijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22

morgen kunt u 
haar gerust weer 
een vraag stellen

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!

Reageren op een artikel?
www.contact.nl



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Achterhoek Nieuws en verschijnt
in een oplage van 4.500 exem-
plaren in: Vorden, Kranenburg, 
Wichmond, Vierakker, Linde, 
Medler, Wildenborch en Delden.

Uitgave: Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten
Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23 

De uitgever 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 Auteurs-
wet 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.

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 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. 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.

Medische diensten 
Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen, tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

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

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

Tandarts:
15 - 16 augustus: F.A. Kuijl Lochem, 0573-251684.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams 
Bronckhorst.

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

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag 
een verpleegkundige aanwezig. Vordenseweg 12, 
7231 PA Warnsveld. Tel.(06) 20 58 55 54, 
e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 16 augustus Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
10.00 uur: mevr. ds. P. Kramer uit Laren
1e C: KiA: Zending; 2e C: Onderhoud gebouwen

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 16 augustus Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
10.00 uur: mevr. ds. P. Kramer uit Laren
1e C: KiA: Zending; 2e C: Onderhoud gebouwen
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 16 augustus, 10.00 uur, Ds. Deddie van Alphen, 
Wichmond.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 augustus 19.30 uur: Oogstdankviering 
Locatie: Veldkapel Baak, vg. J. van Kranenburg, pastoraal 
werker 
Zondag 16 augustus 9.30 uur: Eucharistieviering vg. P. 
Westerman, pater.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 augustus 9.30 uur: Woord en Communieviering 
vg. G. Spekkink, parochiemedewerkster  

Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) van 
09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht voor 
een groot assortiment meubels, 
kleding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, boe-
ken enz. Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tij-
dens openingstijden of d.m.v. 
een telefonische afspraak (06-
44629049) of email: vcdewerf@
gmail.com. Tevens kunt u via 
ons telefoonnummer een af-
spraak maken voor het ophalen 
van spullen.
   

Wegens verhuizing te koop: Old-
timer VW Transporter camper 
uit 1982 met keuken. Schoon- en 
vuilwatertank, koelkast, gasstel 
enz. Pilotenstoelen en voortent. 
Tevens autogeen lasapparaat en 
elektrisch lasapparaat op licht-
net. Div. fietsen en motor met 
zijspan. R. Zweverink, Hengelo 
(Gld) - tel: 0575 - 46 28 88 
   

Wespennesten bestrijding 06-
54323046; Martin Spiegelenberg
   

Te huur: Kantoorruimte op een 
rustige, koele plek in Vorden. 06-
54323046.
   

Geef je nu op voor de revue van 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld. 
Doe mee met zang, dans, toneel 
of decorbouw en mail naar re-
vuejg@gmail.com.
   

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.
   

Te koop gevraagd: antiek, curio-
sa en alles wat verzameld wordt. 
Ook complete inboedels. Verza-
melhuis Warnsveld, Rijksstraat-
weg 35, (0575) 52 29 19.
   

KIPPENMESTKORRELS, het beste 
voor uw GROENTE-SIERTUIN en 
GAZON. 25 kg zak 7 euro, 4 zak-
ken 25 euro. Morsdijk 2, Ruurlo. 
06-12971503.
   

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

Heeft u last van wespen, mollen 
of ander ongedierte??? Bel: 06-
10499025.
   

Tijdelijk te huur tot 01-04-2016, 
gedeelte van een woonhuis in 
het buitengebied van Vorden. 
Geschikt voor max. 2 personen. 
Tel. 06-11285341.

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

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

12 t/m 18 augustus 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consume-
ren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag 
en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 12 aug. Mosterdsoep/Karbonade de Rotonde, aardappelen en groente 
Donderdag 13 aug. Kipspies Hawaii; met kerriesausje, aardappelen en  

rauwkostsalade/Yoghurtfriss en slagroom
Vrijdag 14 aug. Uiensoep met crouton/Pangafilet met pestosaus, pasta en groente
Zaterdag 15 aug. Italiaanse cordon bleu, aardappelen en rauwkostsalade/IJs 

met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 17 aug. Tomatensoep/Lasagne Bolognaise met Parmezaanse kaas 

en rauwkostsalade
Dinsdag 18 aug. Wiener schnitzel met aardappelen en groente/IJs met slagroom

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

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque... kook-
workshop, 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! info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.nl

VLOOIENMARKT
& More

BRAAMT
zondag 30 augustus

10.00 - 17.00 uur
 TERREIN MARKANT
(Outdoorcentr.) Gildeweg 7

Info Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl

Vo
rd

en

Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!
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Een week gein op het plein
8 t/m 15 augustus

Kerkplein in het centrum van Ruurlo - alle dagen gratis entree

10-15 uur   HUTTENBOUWEN op het kerkplein, georganiseerd door Scouting Ruurlo

10-12 uur   Een FIETSTOCHT van ca. 35 km met mogelijkheid een blik te werpen achter de schermen van o.a. 
 een paardenpension, een melkveebedrijf, veevoederbedrijf en een aardappel- en groentebedrijf. 
 Onderweg genieten van de natuur. Kosten voor deelname volwassenen €2, kinderen tot 12 jaar €1.

18.30-24  SMARTLAPPENAVOND. Een strijd om het beste koor van Berkelland te worden! 
 M.m.v. efkes anders, Schouder aan schouder, Lochems Surprise koor, Zompen Kearls, Leed vermaak en de 

Berkelzangers. DJ Richard verzorgt de presentatie en sluit de avond af met spetterende muziek. 

13-17 uur   De BRANDWEERMIDDAG voor alle kinderen. 

                  AVONDPROGRAMMA IN HET ZWEMBAD DE MEENE TE RUURLO, GRATIS ENTREE!!

19-24 uur   GLIJWEDSTRIJDEN met oa. De sterren uit Ruurlo, de snelste familie, de snelste vrouw, de snelste man, 
de snelste vriendengroep en... de snelste kinderen!  19.30 uur start Sterren glijden, vanaf 20.30 uur start vrien-
denklassement. Vervolgens: Moonlight glijden, voor iedere liefhebber! De glijbaan zal sfeervol verlicht zijn. De 
gehele avond zal muzikaal worden omlijst! 

14.00 uur Aanvang BRADERIE, met op het podium OPTREDENS van de DANSGROEPEN 
 Trachtenverein Unterinntaler Vogtareuth, Paloina,  Vjenne Ruff, de Achterhookse Folkloredansers. 
 Verder is er ook veel ruimte voor lokale en regionale inbreng.  

20-24 uur    EDELWEISS KAPELLE met in de pauzes optreden van Half Gas.  

14-17 uur Een leuke kindermiddag op het kerkplein met diverse spelletjes en STOOMTRAM BELLO. 

20-24 uur    Voorprogramma de band TOREKINI BAND, deze band komt uit het westen van het land, maar heeft 
 2 leden die ieder jaar hun vakantie in Ruurlo doorbrengen. Zij spelen graag in het voorprogramma. 

 Hoofdprogramma J.A. oftewel JOINT ADVENTURE, vanaf 21.00 uur. 

   RUSTDAG

12.30-13.30  Inschrijven voor het SINGLE TOERNOOI DARTS, de deelname voor het dart toernooi is € 5,00. 
Deelname is voor jong en oud. Opgave kan ook van te voren via www.berkellandopen.nl 

14-20 uur Single toernooi darts

20-20.30 DEMO RGV
20.30-20.45  Prijsuitreiking darts

20.45-24  DE SOG BAND 

Zondag

9

Maandag

10

Dinsdag

11

Info: www.reurlsepompdagen.nl

Zaterdag

8

Woensdag

12
Vrijdag

14

Donderdag

Zaterdag

15

13-16 uur   KINDERMIDDAG, knutselen, graffiti clinic en schminken

16-20 uur  BOWLING toernooi met BARBECUE 
20-24 uur  optreden van DJ MARTIN

10-11.30   OPENLUCHT OECUMENISCHE DIENST, Pompviering van de Raad van Kerken Ruurlo. Thema 
van de dienst is “vrij” zijn, voorganger is Dhr. Jan Vreman en het koor “de Medeklinkers” uit Zieuwent zingt mee 
olv. de dirigent mv. Ineke Peterse.

16-19 uur  “BEACHVOLLEYTOERNOOI” op het strand in de Dorpsstraat. Jeugdteams met 4 personen, senioren-
teams met 3 personen (minimaal 1 dame. Opgave beachvolleybal@tornax.nl of www.tornax.nl                                  

19-24 uur   2e editie ”BATTLE OF THE BANDS” Door Sophia’s Lust. M.m.v.: Rockband Sidekicks, 10 House 
city,  Letrow, Landing the Apollo, SJAM, Times like These en Curls ons Fire. Een DJ zorgt tussendoor voor muziek.

UITNODIGING VOOR IEDEREEN UIT DE ACHTERHOEK EN BERKELLAND, SPECIAAL DE CAMPINGGASTEN
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