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Vorden opnieuw groot succes

Bronckhorst
Noord

Vorden - “Alles begint en eindigt een 
keer”, klinkt het nuchter uit de mond 
van voorzitter Jan Borgonjen. Een 
waarheid als een koe, maar de herin-
neringen aan het Wim Kuijpertoer-
nooi zullen nog jaren aan de stamta-
fels in de kantine van vv Vorden wor-
den opgehaald. Meerdere generaties 
weten niet beter dan dat er interna-
tionaal voetbal in het kastelendorp 
wordt gespeeld. In een kwart eeuw 
veranderde er enorm veel, maar het 
spelplezier is altijd hetzelfde geble-
ven.

Een week voordat de vijfentwintig-
ste en laatste editie van het toernooi 
voor D-pupillen van start gaat, zijn 
Borgonjen en vele andere vrijwilligers 
druk in de weer op het complex. “Ik re-
aliseer me al een hele poos dat dit het 
laatste Kuijpertoernooi is”, vertelt hij. 
“Eerst voelt dat heel onwerkelijk, maar 
inmiddels is het besef er dat we er zon-
dag een dikke punt achter zetten.” Met 
een heel tevreden gevoel, weet de or-
ganisator nu al. Nog één keer hebben 
de commissieleden en vrijwilligers 
alles uit de kast gehaald om er iets 
moois van te maken. Neem alleen al 
het deelnemersveld. “RSC Anderlecht, 
KRC Genk behoren tot de top van Bel-
gië, AZ en Feyenoord wonnen beiden 
de Rinus Michels Award voor beste 
jeugdopleiding van Nederland en Ar-
senal staat zelfs in de top 10 van beste 
jeugdopleidingen ter wereld.” Ja, er is 
best wel wat bereikt in 25 jaar tijd. “We 
worden als organisatie van het Kuijper-
toernooi met alle egards ontvangen bij 
deze clubs”, vertelt de toernooivoorzit-
ter trots, zonder te willen pochen. De 
verbazing is nog van zijn gezicht te le-
zen als hij vertelt over een bezoek aan 
het trainingscomplex van Liverpool. 
“Daar hingen foto’s die gemaakt zijn 
tijdens het Kuijpertoernooi. Toch wel 
een hele eer.” Hoewel het Kuijpertoer-
nooi tot één van de eerste internatio-
nale jeugdtoernooien van Nederland 
behoort en vanaf het begin een goede 

naam had bij de profclubs, is het altijd 
hard werken geweest voor de organisa-
tie. Konden de spelertjes eerst nog bij 
kampeerboerderij Wagenvoort worden 
ondergebracht, inmiddels zijn hotels 
al een tijdje de norm. Ook aan bijvoor-
beeld de accommodatie werden in de 
loop der jaren steeds meer eisen ge-
steld. Bergen papierwerk moeten wor-
den ingevuld. Kortom, er wordt steeds 
meer professionaliteit verwacht en dat 
brengt ook de nodige kosten met zich 

mee. Tegelijkertijd moet je als organi-
satie de sponsoren ook echt wat bieden 
alvorens ze een bijdrage doen. Daarom 
is een goed netwerk misschien wel de 
belangrijkste vereiste om een toernooi 
als deze te doen slagen. Borgonjen 
speelde daar een belangrijke rol in. “Er 
vallen wel eens sponsoren weg. Het is 
zaak om ervoor te zorgen dat voor elke 
schakel die wegvalt er bij wijze van 
spreken drie nieuwe bijkomen.”
Dat de organisatie daar 25 jaar lang in 

is geslaagd, daar kan men in Vorden 
trots op zijn. Aankomend weekend ko-
men de internationals van morgen nog 
eenmaal naar Vorden. De jonge voet-
ballers zullen onbevangen hun wed-
strijden spelen zoals dat ook tijdens de 
eerste editie het geval was. “Het spel-
plezier is bij de jongens namelijk altijd 
hetzelfde gebleven.”
   

 ▶ Lees meer elders in deze krant 

De internationals van morgen komen aankomend weekend nog eenmaal naar Vorden. Foto: Patrick van Gemert.

Vorden - De Fun, Food en Fashion 
Fair bij Kasteel Vorden op 14, 15 en 
16 augustus, had alles om een suc-
ces te zijn: leuke workshops, kook-
demonstraties, ridderspelen, win-
keltjes in pagodetenten en shows 
met kleding, hoeden en vogels. Jam-
mer dat juist dit weekend flinke re-
genbuien over Gelderland trokken.

Elke dag van 10.00 tot 18.00 uur was 
er veel te doen op de kasteelweide 
aan de Horsterkamp, waar jarenlang 
de Castlefair werd georganiseerd. Na 
een aantal jaren zonder fair stond nu 
de Fun, Food en Fashion Fair op het 
programma. Een evenement dat zijn 
plek moet gaan veroveren op de volle 
zomeragenda.

Fun
Joanne van Zadelhoff nam verschil-
lende vogels mee naar de fair, waar 
zij veel over vertelde. Zij gaf elke dag 
twee demonstraties met haar roofvo-
gels en uilen. 

Kinderen mochten om beurten de 
vogels op hun hand laten landen, na-
tuurlijk met een stevige handschoen 
aan. Spannend was het toen de Ame-
rikaanse oehoe vlak over een groepje 
liggende kinderen vloog. 
Ook spannend was de veldslag van de 
ridders. Gehuld in kleding van vroe-
ge en latere Middeleeuwen, in hun 

kampement kon iedereen ook zien 
hoe de mensen toen leefden, gingen 
de verschillende groepen ten aanval. 
Natuurlijk gaat het erom dat de kas-
teelheer zijn burcht verdedigt en de 
aanvallende partij alles doet om de 
burcht in te nemen. Tot slot mochten 
de kinderen ook in gevecht met de 
ridders, een heel spektakel.

Food
Dames en heren stonden in rijdende 
keukens te koken en deze hapjes wer-
den aan de aanwezige gasten geser-
veerd om te proeven: van barbecue-
vlees, salades en kruiden tot gezond 
fruit, vruchtensappen, dranken en 
wijnen.

Fashion
En tot slot veel verschillende stijlen 
kleding en bijous, hoeden, jassen en 
tassen. De standhouders hadden elk 
een prachtige pagodetent om hun wa-
ren in uit te stallen, maar ook rondom 
was voldoende ruimte om mooie pre-
sentatie te geven.

Daarnaast kwam de kleding met bij-
passende hoeden goed tot zijn recht 
tijdens de modeshows.

Omdat ook tuinen aan mode onder-
hevig zijn, stonden er vele bloeiende 
en groene tuinplanten en fruitbomen 
om te kiezen met daarnaast voldoen-
de accessoires om de terrassen te ver-
fraaien.

Foto’s
Voor meer foto’s, kijk op contact.nl.

   

 ▶ www.funfoodfashionfair.nl

Zondag wordt een punt gezet achter een kwart eeuw internationaal voetbal in Vorden

“Het spelplezier is al die jaren onveranderd gebleven” 

Vooral veel kleding, heerlijke proeverijen en ridders die belegeren

Voldoende ingrediënten voor actieve dagen

De Middeleeuwse ridderspelen, een waar spektakel om naar te kijken.
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gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!
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Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden groten-
 deels vergoed vanuit de 
 basisverzekering.

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid
• rustig, professioneel, betrokken
• waar u ook verzekerd bent
• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

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

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

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

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

Leestenseweg 10        7207  EA Zutphen        T 0575-521796       
M 06-55072626        E info@heijinkbouw.nl        

www.heijinkbouw.nl

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

E:   info@heijinkbouw.nl  
W: www.heijinkbouw.nl           

Wij zijn op 16 september 2015 

60 jaar getrouwd!
Vanwege de studie van onze kleinzoon, hopen we dit al te 
vieren op vrijdag 28 augustus a.s. 
Als u ons hiermee wilt feliciteren dan bent u van harte  
welkom van 14.30 tot 17.30 uur bij Hotel Bakker,  
Dorpsstraat in Vorden.

Goos Winkel en
Jo Winkel – Koerselman
Groeneweg 8
7251 ET Vorden

IN STEENDEREN:
BOMMETJES TOEGESTAAN

Nadat hij 100 jaar heeft genoten van zijn leven, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve vader,  grootvader en overgrootvader,

Louis Gerardus Paardekooper
weduwnaar van J.G.M. Paardekooper-Mol

Amsterdam, 17 mei 1915          -         Zutphen, 11 augustus 2015

Oud-directeur Paardekooper Boekbinders te Amsterdam
Oud-directeur Koninklijke Wöhrmann Boekbinders te Zutphen                                            

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Steenderen  : Tineke en Sjoerd Roorda-Paardekooper
Veenendaal : Paul en Marieke, Tom en Luuke
West-Kelowna (Canada) : Suzanne en Dries, Emilie en Frederieke

Lochem : Frans en Door Paardekooper-Nadorp
Voorburg : Casper en Martine, Annelotte en Juliëtte
Utrecht : Mirjam en Tom, Mere en Luuk

Noordwijk : Willem en Marlies Paardekooper-Kalis
Bretigny (Frankrijk) : Els en Roy, Jort, Pom, Thijn en Just
Amsterdam : Joppe en Maartje, Julie en Lotte
Laren (NH) : Nander en Lisanne

Leusden : Roos en Bob Boerma-Paardekooper
Utrecht : Renée en Michel
Amsterdam : Thomas en Kyra
Leusden : Pieter

Zellik (België) : Gerard Paardekooper
Teralfene (België) : Mieke en Rafaël, Lore
Vilvoorde (België) : Wouter 

Diepenveen : Joke en Jaco Remmelink-Paardekooper
Amsterdam : Esther en Liam
Amsterdam : Jolijn en Peter

Wij danken de medewerkers van Sutfene Vischpoort te Zutphen voor de 
liefdevolle zorg voor onze vader.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 17 augustus 2015.

Correspondentieadres: Meidoornstraat 35, 7221 GE Steenderen

  Gevraagd:              MELKER 
Voor enkele ochtenden cq. avonden per week.

Melkgeitenhouderij Mts. Roekevisch 
Everhardinkweg 3a, 7021 MP Zelhem
tel. 0314- 623145  mob. 06-10940693

 
Geheel onverwacht is op de leeftijd van 92 jaar
onze lieve en zorgzame moeder, oma en
overgrootmoeder overleden
 

Geertruida Aleida van Dijk - Hartgers
-Truus-  

 
weduwe sinds 1991 van Joh. J. van Dijk

 
* Lieren,
5 april 1923

 
 T Vorden,

17 augustus 2015

    
 
John en Annie

    Sonja en Sandy
    Nicky, Jesse
 
    Sandra en Gerhard
    Tamara, Rosalie
 
Bert en Anja T

    Maarten en Marlou
    Sophie, Daan

    Niels en Miranda
 
Margriet en Walter
    Anne en Theo
    Erik en Tamara

Correspondentieadres:
Monuta Vorden
t.a.v. familie van Dijk
Het Jebbink 4
7251 BL Vorden

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op
vrijdag 21 augustus van 13.30 tot 13.55 uur
in het uitvaartcentrum van Monuta, Het
Jebbink 4 te Vorden, hier vindt om 14.00 uur
de plechtigheid plaats.
 
De begrafenis is om 15.00 uur op de Algemene
Begraafplaats, Kerkhoflaan 4 te Vorden.
 
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid
tot condoleren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

VLOOIENMARKT 
& MORE BRAAMT
zondag 30 augustus

10.00 - 17.00 uur
 TERREIN MARKANT

(Outdoorcentrum)
Gildeweg 7

Info Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl

2 FAMILIE berichten



Sterk deelnemersveld

Vier debutanten op
Kuijpertoernooi
Vorden - Bewaar het beste voor het 
laatst. Dat kan gezegd worden voor 
de 25ste editie van het Wim Kuijper-
toernooi, op zaterdag 22 en zondag 
23 augustus op de velden van vv Vor-
den aan de Zutphenseweg 11 in Vor-
den. Het is de laatste editie van het 
gerenommeerde jeugdvoetbaltoer-
nooi, maar wel met een ijzersterk en 
zeer aantrekkelijk deelnemersveld.

Liefst vier debutanten verschijnen op 
22 en 23 augustus op sportpak ‘t Grote 
Veld in Vorden. RSCA Anderlecht, Ar-
senal, AZ en KRC Genk. Alle clubs die 
in eigen land bekend staan om hun 
zeer goede jeugdopleiding.

Gaston Taument komt als trainer
Het deelnemersveld wordt gecomple-
teerd met Feyenoord, de winnaar in 
2014, dat getraind wordt door Gaston 
Taument de voormalig rechtervleu-
gelspits van Feyenoord en het Neder-
lands Elftal en verder PSV, Willem II, 
Bayer 04 Leverkusen, Middlesbrough 
en voetbalvereniging Vorden. Met 
uitzondering van de twee laatstge-
noemde ploegen, waren alle overige 
genoemde teams ooit één of meer-
dere keren winnaar van het toernooi 
voor D-pupillen.

Opleiding scheidsrechters
De scheidsrechtersvereniging Zut-
phen en omstreken (SZO) zorgt ook 
dit jaar voor de scheidsrechter en de 
assistent-scheidsrechters voor het 
Wim Kuijpertoernooi. Bij de scheids-
rechtersvereniging acteren een flink 
aantal zeer jeugdige en erg talentvolle 
scheidsrechters die het Kuijpertoer-
nooi met veel plezier en enthousias-
me gebruiken om zich voor te berei-
den op het komende seizoen. Binnen 

de scheidsrechtersvereniging is een 
forse toename zichtbaar van jonge ar-
biters. In de afgelopen vijf jaar vinden 
steeds meer jonge gasten de weg naar 
Damlaan in Eefde. Een flink aantal le-
den is twintig jaar of jonger. De ambi-
tie van de SZO is om zo veel mogelijk 
jonge scheidsrechters te werven. De 
jeugd heeft immers de toekomst.

De Kuijperkrant
De Toernooicommissie brengt al vele 
jaren in de aanloop naar het toernooi, 
in een oplage van 60.000, de Kuijper-
krant uit. De krant is dit jaar ook weer 
geschreven en opgemaakt door een 
team van vrijwilligers onder de ver-
antwoordelijkheid van een eindre-
dacteur. Iedere schrijver heeft in over-
leg met de toernooicommissie voor 
een bepaald onderwerp gekozen.
Deze manier van werken heeft er toe 
geleid dat het resultaat van de krant 
ook dit jaar weer verrassend is, erg 
prettig leest en aan niveau niet heeft 
ingebonden. De Kuijperkrant wordt 
huis aan huis verspreid in de gemeen-
ten Bronckhorst en Zutphen als ook 
in de kernen van Lochem, Laren, Bar-
chem, Gorssel en Ruurlo.

Afsluiting van het toernooi
De finale van het 25e en laatste Wim 
Kuijpertoernooi zal op zondagmid-
dag 23 augustus om 16.00 uur worden 
gespeeld waarna de prijsuitreiking en 
de afsluiting zal worden gedaan door 
Jesse Kuijper namens de familie Kuij-
per en Herman Vrielink namens de 
Stichting Wim Kuijpertoernooi.

Voor meer informatie, zie de website. 
   

 ▶ www.kuijpertoernooi.nl
   

Vorden gastheer van slottoernooi

Ontknoping van de
touwtrekcompetitie
Vorden - Touwtrekvereniging Vor-
den is zondag 23 augustus gastheer 
van het negende en tevens laatste 
toernooi van de touwtrekcompeti-
tie gewest Oost van de Nederland-
se Touwtrekkers Bond (NTB). De 
wedstrijden op het terrein van TTV 
Vorden aan de Ruurloseweg 110 
in buurtschap Medler beginnen ‘s 
morgens om 10.00 uur met de man-
nen 680 kilogram klasse en de jeugd.

Het middagprogramma gaat om-
streeks 13.00 uur van start met de 
mannen 640 kg. klasse, de 720 kg klas-
se en de damesklasse.

TTV Vorden neemt zowel in de 680 ki-
logramklasse als in de jeugd met een 
eigen team deel. De jeugd van TTV 

Vorden staat achtste in het tussen-
klassement en heeft de laatste toer-
nooien goed gescoord. Mogelijk dat 
zij op het laatste toernooi nog voor 
verrassingen gaat zorgen voor eigen 
publiek. Wat de 680 kg klasse betreft: 
hier heeft men alles zelf in handen om 
de tweede plaats veilig te stellen in het 
laatste toernooi.

In de 640 kilogramklasse staat men in 
het algemeen klassement derde. Naar 
verwachting zal hierin weinig in ver-
anderen.
Toeschouwers hebben gratis toegang 
tot het wedstrijdterrein van TTV Vor-
den.
   

 ▶ www.ttvvorden.nl

Vorden - Afgelopen week is voor de 
12e keer het Dijkman Bouw Open 
tennistoernooi gespeeld op ten-
nispark het ‘Overspoor’ in Vorden. 
Vanaf zondag 9 augustus tot en met 
zaterdag 15 augustus werd er onder 
‘tropische’ omstandigheden geten-
nist. Helaas was het op de finaledag 
een natte dag, maar doordat de Vor-
dense banen erg goed regenbesten-
dig waren kon er, in tegenstelling tot 
andere toernooien in de regio, de 
hele dag prima gespeeld worden. 

Verdeeld over 20 categorieën hebben 
193 deelnemers gestreden om de prij-
zen. Er werd ook dit jaar gespeeld in 
de categorieën 3 t/m 8. De deelnemers 
kwamen van 50 verschillende vereni-
gingen uit heel Gelderland en Overijs-
sel en zelfs daar buiten. Elke dag was 
er veel publiek langs de baan om de 
tennissers aan te moedigen. Tijdens 
de traditionele, gezellige avond op de 
donderdag bracht de band CyRo extra 
gezelligheid.
In het weekend verzorgde het Kloos-
ter van Kranenburg heerlijke warme 
versnaperingen. Op de finalezondag 
waren prachtige lange finales te zien. 
Het toernooi in de Heren Enkel 3 werd 
gewonnen door Kevin Brinke (ABTC 
de Wildbaan). Reinier Molendijk van 
VTP Vorden werd tweede. In de Da-
mes Dubbel 3 ging de winst naar An-
neleen Dijkman en Kim van Esterik, 
allebei van VTP Vorden. Tweede wer-
den Lilian van der Krift en Belinda 
Schrier van Tennisinn Zutphen. In de 
Gemengd Dubbel 3 won Kim van Es-
terik opnieuw maar nu met Matthijs 

van Ekelenburg (WTC Winterswijk). 
Het jonge talent uit Vorden Lynn Hart-
man won de dames enkel 6. En in de 
dames enkel 8 won Jeannette Herm-
sen van VTP Vorden. Verder waren er 
veel tweede plaatsen voor Vordense 
deelnemers. In de Heren Dubbel 6 
finale waren Jelmer Cuppens (HLTC 
het Elderink) en Jerzy Aarnink (TV 
Haaksbergen) net een maatje te groot 
voor André van de Vlekkert en Martie 
Dijkman van VTP Vorden. In de Ge-
mengd Dubbel 7 werden Dick Buunk 
en Nancy Stada van VTP in de finale 
uitgeschakeld door Harry en Wietske 
Walgemoet van ABTC de Wildbaan. 

Datzelfde overkwam Frédérique 
Olthaar en Marjanne Grube van VTP 
in de Dames Dubbel 7 tegen Carla Al-
brink en Gaby Stooter van LTC Doe-
tinchem en TV de Sprong.

Dit toernooi was zeker niet moge-
lijk geweest zonder de bijdragen van 
de hoofdsponsor Dijkman Bouw en 
sponsors Wiltink installatiebedrijf, 
Autobedrijf Groot Jebbink, Welland 
Nederland BV en Weulen Kranen-
barg. En met deze weersomstandig-
heden kwam het materiaal van de 
Witte Smid en Achterhoek Party Ser-
vice weer zeer goed van pas.

Vorden - “De Graafschap als een his-
torisch of topografisch gegeven, een 
Nationaal Landschap of toch een 
voetbalclub? Zelfs voor de meeste 
inwoners van de provincie Gelder-
land, sterker nog, het overgrote deel 
van de bewoners van de Achter-
hoek, heeft slechts de voetbalver-
eniging uit Doetinchem een duide-
lijk herkenbare identiteit. Daarom 
is er op initiatief van de Stichting 
Portfolie, met ondersteuning van de 
Provincie Gelderland een bundeling 
van gedichten, zeer korte verhalen 
(zkv’s) en foto’s in boekvorm over 
De Graafschap tot stand gekomen.”

Met deze woorden presenteerde voor-
zitter Jaap Nijstad van Stichting Port-
folie zondag 16 augustus tijdens de 
laatste tuinopstelling van Kasteel De 
Wildenborch van dit jaar in de sfeer-
volle tuinkamer van het kasteel het 
boek ‘Dichter bij de Graafschap’. Het 
eerste exemplaar werd door Nijstad 
aan Winand Staring overhandigd, 
nazaat van de meest bekende bewo-
ner van de Wildenborch, de dichter 
A.C.W. Staring die van 1767-1840 
leefde.
“Tegelijkertijd herdenken we vandaag 
de 175e sterfdag van A.C.W. Staring”, 
zo verklaarde Jaap Nijstad in het bij-
zijn van talloze genodigden die me-
dewerking hadden verleend aan de 
bijzondere publicatie ‘Dichter bij de 
Graafschap’. In deze bundel schetsen 
gedichten, zeer korte verhalen en fo-
to’s een actueel beeld van het gebied 
waarin de dichter Staring destijds ver-
toefde: De Graafschap. Schrijvers en 
fotografen werden gevraagd werk in te 
zenden. Uit alle ingezonden materiaal 
werd een selectie gemaakt. De keuze 
werd naast kwaliteit vooral bepaald 
door het maken van koppelingen tus-
sen tekst en beeld. Het resultaat is een 
boek dat gekenmerkt wordt door een 
grote verscheidenheid.

Vervloeien
De inbreng van de inzenders laat 
zien dat begrippen als Graafschap 
en Achterhoek in elkaar vervloeien. 
“Begrenzen is selecteren en selecte-

ren is buitensluiten. De mildheid van 
waarmee de schrijvers en fotografen 
die veronderstelde begrenzing van 
het thema van ‘Dichter bij de Graaf-
schap’ hebben verwoord en verbeeld, 
spreekt misschien nog het meest voor 
het karakter van dit unieke landschap; 
zacht, glooiend en rond, besloten en 
intiem maar ook de afwisseling van 
een onverwacht vergezicht, tolerant 
en tegelijkertijd zelfbewust van tijd 
en plaats. De geschiedenis kent tal-
loze Graafschappen maar van ‘De’ 
Graafschap bestaat er maar één. Een 
Graafschap die niet eens zover verwij-
derd lijkt van de wereld die door haar 
grootste dichter, A.C.W. Staring, in 
zo’n kenmerkende taal werd geschil-
derd. Daarom is het bijzonder dat het 
eerste exemplaar van dit boek, 175 
jaar na zijn overlijden op zijn woon-
stede wordt aangeboden”, aldus Jaap 
Nijstad.

Vertolken
Aan het boek werkten onder meer 

Bertje van Delden en Anke Lijendijk 
uit Warnsveld, Arjen van Gijssel, Joke 
Stomps en Laurens Hoevenaren uit 
Ruurlo, Jacobus en Aebele Trijnsburg 
uit Barchem, Martine Letterie uit 
Vorden en Merel Hubatka en Jenny 
Jongepier uit Zutphen mee. Tijdens 
de aanbieding van het boek werd er 
ook gemusiceerd en gezongen uit 
een liedboek met door A.C.W. Sta-
ring geschreven en deels door hem 
gecomponeerde zangstukken. En-
neke Schekman en Esther Scheerder, 
samen het Duo ‘Mezzo-Piano’ vertol-
ken deze liederen waarschijnlijk voor 
het eerst sinds de dagen van de grote 
dichter. Tijdens de presentatie droe-
gen aan aantal medewerkers aan het 
boek ook een gedicht of verhaal voor. 
‘Dichter bij De Graafschap’ is voor 
vijftien euro te koop in boekhandels 
in Vorden, Zutphen, Gorssel en Lo-
chem of door een e-mail te sturen.
   

 ▶ dichterbijdegraafschap@gmail.com

Voorzitter Jaap Nijstad overhandigde W. Staring (rechts) het eerste exemplaar.

Kim van Esterik en Anneleen Dijkman  van VTP wonnen de Dames Dubbel 3.

Boekpresentatie ‘Dichter bij de Graafschap’ 
op 175e sterfdag dichter A.C.W. Staring

12e Dijkman Bouw Open tennistoernooi 
Vorden opnieuw groot succes

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

STORM RUIMING
BIJ STIHL-EN VIKING REGIODEALER ALMAT
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Parmaham + Spianata Romana

2 x 75 gram

4

98

SPECIAL

Gevulde 

kippendij

1

80

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderribeye

2

49

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Filetlapjes 

diverse 

soorten

5

95

4 stuks

MAALTIJD IDEE

Rundvlees

salade

3

98

500 gram
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Parmaham + Spianata Romana

2 x 75 gram

4

98

SPECIAL

Gevulde 

kippendij

1

80

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderribeye

2

49

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Filetlapjes 

diverse 

soorten

5

95

4 stuks

MAALTIJD IDEE

Rundvlees

salade

3

98

500 gram
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Parmaham + Spianata Romana

2 x 75 gram

4

98

SPECIAL

Gevulde 

kippendij

1

80

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderribeye

2

49

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Filetlapjes 

diverse 

soorten

5

95

4 stuks

MAALTIJD IDEE

Rundvlees

salade

3

98

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 17 t/m 22 augustus

SPECIAL

Gevulde kippendij

100 gram 180

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderribeye

100 gram 249

KEURSLAGERKOOPJE

Filetlapjes diverse soorten

4 stuks 595

MAALTIJD IDEE

Rundvlees salade

500 gram 398

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 18 t/m maandag 24 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.

25%
KORTING

NIEUWE OOGST....

FRIESLANDER
AARDAPPELEN 3 kilo  2.50

10 kilo  6.50
IN DE VOL SMAAK...

Hollandse
BLOEMKOOL

per stuk   0.99
IN DE VOL SMAAK...

Hollandse
RODE BESSEN

500 gram   2.49
DEZE WEEK...

Op ons gehele assortiment
RAUWKOSTEN

2e bak naar eigen keuze

VERKOOP BIJ 
INSCHRIJVING

   BEEKSTRAAT 7, 7A, TOLDIJK

WOONBOERDERIJ MET BIJGEBOU-
WEN EN CULTUURGROND  

Bezichtiging:
za. 22 augustus 
van 13.00 tot 17.00 uur
za. 5 september 
van 15.00 tot 18.00 uur

Info: Streek Makelaars Gea Haan
          06-53727208

www.weevers.nl

 Wat ga je doen?

-  Zelfstandig werven en behouden van 

prospects;

-  klanten benaderen en informeren over het 

multimediale aanbod van Weevers;

-  klanten adviseren en met hen meedenken 

over communicatie strategie en mediakeuze;

-  je verbindt offline en online communicatie 

oplossingen met elkaar;

-  laten ontwikkelen van multimedia  

communicatieconcepten; 

-  uitwerken en presenteren van maatwerk-

oplossingen;

-  beheersen en regisseren van een efficiënte 

workflow;

-  nauwlettend bewaken van de project-

voortgang en zorgen voor optimale 

kwaliteit. 

 Hoe pak je dat aan?

-  Je beschikt over uitstekende commerciële 

en communicatieve vaardigheden om dit 

te bereiken;

-  je hebt een creatieve geest en passie voor 

online marketing en communicatie;

-  je hebt structuur in jouw werkzaamheden, 

je houdt je hoofd koel en schakelt 

makkelijk tussen verschillende aandachts-

gebieden;

-  je maakt jouw adviesgesprekken persoon-

lijk en brengt hierin de wens van de klant 

goed in kaart;  

-  je hebt een sterke overtuigingskracht en 

doorzettingsvermogen en hebt een 

constante drive naar commercieel succes. 

Succesvol team

Ondanks dat je zelfstandig opereert, werk je 

zeker niet alleen. Bij Weevers werken meer 

dan 30 professionals. Door goed teamwork 

realiseer je toegevoegde waarde bij je klanten.

 

 Weevers vraagt

-  HBO werk/denkniveau met afgeronde 

opleiding bij voorkeur richting marketing, 

communicatie of sales;

-  actuele kennis van website ontwikkeling, 

webanalyse, social media en online 

vindbaarheid (SEO);

-  affiniteit met communicatie concepten 

(creatie, design, realisatie);

-  ruime kennis van geautomatiseerde-   

en online systemen en Social Media;

- goede verkoop- en adviesvaardigheden; 

-  hoge mate van stressbestendigheid; je 

bent gewend aan het werken met 

deadlines; 

-  het op de voet volgen van nieuwe (online) 

ontwikkelingen in marketing en  

communicatie en hierop anticiperen;

- initiatiefrijk en daadkrachtkrachtig;

-  nuchtere aanpak, een no-nonsense 

mentaliteit en gevoel voor humor;

 Weevers biedt

-  Alle ruimte voor creativiteit en eigen inbreng;

-  De ruimte en tools om je verder te  

ontwikkelen;

- Een baan en salaris waar je blij van wordt;

-  Een hecht team van collega’s dat gericht 

werkt aan de klanttevredenheid.

Interesse?

Graag je reactie versturen aan Ingrid Olivier 

(i.olivier@europlanit.nl). Voor meer informatie 

kun je Ingrid Olivier telefonisch bereiken op 

06-57586861. Een assessment maakt 

onderdeel uit van de selectieprocedure.

Weevers heeft een mooi, gevarieerd en complementair aanbod in online en offline 

media; Weevers is nou wat je noemt een multimediaal communicatiebureau! Als 

commerciële Multimedia Adviseur bij Weevers ben je verantwoordelijk voor het 

realiseren van multimediaprojecten bij zowel bestaande klanten als nieuw te werven 

klanten in jouw regio. Je adviseert en denkt mee met klanten op gebied van concept, 

creatie en realisatie van multimedia communicatie. Je hebt een sterke overtuigings-

kracht en doorzettingsvermogen en een constante drive naar commerciëel succes. 

Door jouw aanpak weet je (nieuwe) klanten aan je te binden en ben je in staat om 

omzetgroei te realiseren bij de klanten in het je toegewezen gebied. 

CONCEPT

CREATIE

REALISATIE

VACATURE (FT)

MULTIMEDIA ADVISEUR
TE VORDEN



Staringavond Kulturhus
Vorden - Op zondag 23 augustus van 
15.30 tot 17.30 uur organiseert de 
Programmacommissie van Kultur-
hus Vorden het seminar ‘Rondom 
Staring’ in Kulturhus het Dorpscen-
trum in Vorden. Initiatiefnemer en 
organisator Willemijn Colenbran-
der nodigt u van harte uit op deze 
middag kennis te komen maken 
met, of u te verdiepen in, het leven 
en werk van wellicht de bekendste 
Staring: Antoni Christiaan Winand, 
die 175 geleden op 18 augustus 1840 
overleed op Kasteel de Wilden-
borch. 

U ontmoet deze middag personen/
kunstenaars die zich allemaal vanuit 

hun eigen vak- en kunstdiscipline met 
Staring bezighouden en zich hebben 
verdiept in zijn leven en werken zo-
als: neerlandicus Wim Wijnands, de 
dichters Hans Mellendijk en Louis 
Radstaak, Staring deskundige Ben 
Godtschalk, de musici Ellen Pieter-
se en Eric van Grootel en beeldend 
kunstenaar Frank Letterie. Program-
macommissie Kulturhus Vorden wil 
door het organiseren van dit seminar 
graag haar bijdrage leveren aan het 
behoudt van bijzonder Cultureel Erf-
goed. Kaarten in voorverkoop € 10,00 
bij Kulturhus Vorden of bij Bruna.
   

 ▶ www.dorpscentrumvorden.nl
   

Finissage met muzikale 
‘BoerenBroodBrunch’
Vorden - Zondag 23 augustus om 
12.00 uur, inloop 11.30 uur, sluit Ga-
lerie De Burgerij, Zutphenseweg 11, 
haar zomerexpositie af met een mu-
zikale BoerenBroodBrunch.

Rita en Wendy ‘de diva’s uit Vorden’ 
zullen sfeervolle liederen ten gehore 
brengen. Bij mooi weer is de Boeren-
BroodBrunch in de bloemrijke beel-
dentuin achter de voormalige pasto-
rie, bij slecht weer in de galerie. De zo-

merexpositie toont werk van Marina 
Maas, Karel Loman, Henny Ferwerda, 
Laura Hilhorst, Henny Pasman, Erica 
van der Miessen, Jan Opdam en Dries 
Olthof. De expositie is nog te zien t/m 
23 augustus, vrijdag-zondag van 13.00 
tot 17.00 uur.Kosten voor de Boeren-
BroodBrunch bedragen € 12,50 p.p. 
Reserveren: 06 51 11 23 90.
   

 ▶ deburgerij-vorden.nl
   

Boekstartbijeenkomst
Vorden - Op woensdagmorgen 26 
augustus is er weer een Boekstart-
bijeenkomst in bibliotheek Vorden, 
van 10.00-11.00 uur.

BoekStart is een programma ouders 
met jonge kinderen laat genieten van 
boeken. Er wordt voorgelezen, gezon-
gen en gespeeld. De bijeenkomst is 

bedoeld voor ouders en hun kinde-
ren. Ook als uw baby of peuter nog 
geen lid is van de bibliotheek, bent u 
van harte welkom. De bijeenkomst is 
gratis.
   

 ▶ www.bibliotheekwestachterhoek.nl

   

Scovoda verwelkomt leden
Lochem - Volksdansgroep Scovoda, een internationale dansgroep uit Lo-
chem, begint op 1 september met een nieuw dansseizoen en zoekt nog nieu-
we danstalenten.

Scovoda danst elke dinsdagavond van 
20.00-21.30 uur in de zaal van tafel-
tennisvereniging De Toekomst aan 
de Koedijk (achter de manege). U 

bent welkom om drie keer gratis mee 
te dansen. Wel graag gym- óf dans-
schoenen meenemen die niet buiten 
gebruikt worden. Info: 0573-256731.

Vorden - Gijs van Schoonhoven be-
gon als jeugdig organist zijn car-
rière op het Lohmanorgel in de 
Vordense Dorpskerk. Graag komt 
hij hier weer terug om samen met 
Hanne Feldhaus het Toeristencon-
cert op donderdagmiddag 20 augus-
tus aanvang 15.30 uur te verzorgen. 

Ze brengen een veelzijdig programma 
waarbij er tussen kistorgel en Lohma-
norgel gewisseld wordt: Jacob van 
Eyck, een improvisatie op van Eyck 
van Gijs van Schoonhoven, Mr. Ca-
rolo, J.S. Bach, Battista Fontana, Satie, 
Widor en Telemann.

Gijs van Schoonhoven
Gijs van Schoonhoven (1953) stu-
deerde orgel, kerkmuziek en muziek-
theorie aan het Arnhems Stedelijk 
Conservatorium. Hij is stadsorganist 
van Enschede en als docent orgel 
en kerkmuziek verbonden aan het 
ArtEZ-Conservatorium te Enschede. 
Daarnaast is Gijs kerkmusicus van het 
Medisch Spectrum Twente. Gijs heeft 
meegewerkt aan verschillende cd’s, 
radio- en televisieopnamen en aan di-
verse bundels met koraalvoorspelen 
bij het Liedboek voor de Kerken. Hij 
heeft een levendige concertpraktijk 
en geeft workshops aan de conserva-
toria te Riga, Weimar, Sofia, Birming-
ham, Wroclaw en Lodz. Gijs heeft zich 
gespecialiseerd in het improviserend 
begeleiden van geluidsloze films uit 
het begin van de 20e eeuw.

Hanne Feldhaus-Tenhumberg
Hanne Feldhaus-Tenhumberg stu-
deerde blokfluit aan het conservato-
rium van Dortmund en Münster, ging 
aan het Sweelinck Conservatorium 
in Amsterdam studeren en nam daar 
ook de studie Barokfagot op. Ze speelt 
in diverse ensembles en orkesten in 
Duitsland en in Nederland. Haar ei-
gen ensemble is genaamd Berkelba-

rock en bestaat naast Hanne uit de 
sopraan Evelyn Ziegler, Haruna Ikeda 
viola da gamba en continuospeler 
Andreas Boos. Verder schrijf zij vak-
gerelateerde artikelen en heeft ze een 
lespraktijk blokfluit.
Toegang vrij / collecte aan de uitgang.
   

 ▶ vriendenvandedorpskerkvorden.nl

Hanne Feldhaus-Tenhumberg en Gijs van Schoonhoven.

Oud-organist van het Lohmanorgel komt 
voor even terug in de Dorpskerk Vorden

Vorden/Warnsveld - In Vorden, 
Warnsveld en omstreken staat de re-
vue van Jong Gelre bekend om een 
enthousiaste groep jongeren met 
uiteenlopende talenten die zang, 
dans en toneel in één geheel weten 
te verpakken. De revue wordt al 
sinds het begin van deze eeuw weer 
jaarlijks opgevoerd. Het sleutel-
woord dat mensen tot de revue be-
weegt is ‘enthousiasme’, daarnaast 
heerst er ook veel saamhorigheid. 
De revue wordt dit jaar opgevoerd 
op zaterdag 14, vrijdag 20 en zater-
dag 21 november, wederom in de 
grote zaal van het Dorpscentrum in 
Vorden.

Momenteel wordt er volop geschre-
ven aan de revue, deze is in de zo-
mer klaar. De revuecommissie zorgt 
ondertussen voor de randzaken. In 
september komt echt alles rondom 
de revue in beweging. Toneelspelers, 
zangers, muzikanten en danseressen 
beginnen met repeteren en de decor-
bouwers vervaardigen het decor. Uit-
eindelijk vallen alle puzzelstukjes op 

hun plaats en kunnen zij in november 
met gepaste trots de bezoekers ver-
welkomen bij de revue.

Enthousiasme en gezelligheid
Voor het opvoeren van een revue zijn 
mensen op de planken uiteraard es-
sentieel. Voor een groot deel kan de 
revue putten uit jongeren die eerder 
hebben meegedaan, maar zij verwel-
komen ook graag nieuwe deelnemers! 
Meedoen aan de revue houdt in dat 
je eens per week aanwezig bent bij de 
repetities en daarbij het nodige en-
thousiasme aan de dag legt. Daarvoor 
krijg je ook heel wat terug. Je doet bij-
voorbeeld nieuwe contacten op in een 
gezellige groep, je ontwikkelt je vaar-
digheden en ook andere activiteiten 
van Jong Gelre zijn de moeite waard 
om aan deel te nemen. Lijkt dit je wat, 
dan nodigt de revue je hierbij uit.

Talent gezocht
Ben jij enthousiast en in de leeftijd 
van 16 tot 29 jaar, meldt je dan aan 
om mee te doen met de revue van 
Jong Gelre. Je kunt je aanmelden voor 

zang, dans en toneel. Ook als je niet 
op de planken wilt staan, maar graag 
‘achter de schermen’ (bijvoorbeeld 
bij decor, grime of kleding) wat wilt 
betekenen, dan nodigen we je uit om 
je aan te melden. Opgeven kan tot 25 
augustus. Ook deelnemers uit voor-
gaande jaren dienen zich opnieuw op 
te geven.

Informatie en aanmelden
Voor nadere informatie over de revue 
kun je bellen met Nout Nijenhuis (06-
15377992) of Frank Bouwmeester (06-
54262577), zie ook www.facebook.
com/revuejg. Opgeven doe je door 
een e-mail te sturen naar revuejg@
gmail.com. Gelieve ook je eventuele 
podiumervaring te vermelden en je 
verwachtingen van je deelname aan 
de revue. Dit is niet verplicht maar het 
kan wel handig zijn.

Geef bij je aanmelding sowieso aan 
of je zang, dans, toneel of iets anders 
wilt doen. Verder ook graag leeftijd, 
e-mailadres en telefoonnummer ver-
melden.

Ben jij enthousiast en in de leeftijd van 16 tot 29 jaar,meld je dan aan voor 25 augustus. Foto: Achterhoekfoto.nl

Jong Gelre Vorden-Warnsveld zoekt enthousiaste podiumtalenten voor de Revue 2015

Aanmelden toneel-, zang- en danstalent

Bereikbaarheid Stichting Welzijn Vorden
Voor vervoersvragen kunt u van maandag t/m donderdag bellen tussen  
09.00 – 10.00 uur met het nieuwe telefoonnummer: 0575-555 282.  

Voor activiteiten en cursussen kunt u op dins- en woensdag bellen tussen  
09.00 – 11.00 uur, 0575-553405 of u stuurt een e-mail naar:  info@welzijnvorden.nl

Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website:  
www.welzijnvorden.nl

  

Ipad cursus

Creatief Handvaardigheid

Bij voldoende deelname starten 
wij in Hengelo op maandagmiddag 
14 september a.s. en in Vorden op 
donderdagmorgen  17 september 
a.s. weer een iPadcursus. Het aantal 
deelnemers per cursus is 5 personen. 
Hierdoor is er ook voldoende aandacht 
voor vragen van de cursisten. Het is 

een leerzame en interessante cursus, 
voor nu en voor uw toekomst.  Er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Opgave tot 1 september a.s. via e-mail: 
info@welzijnvorden.nl of telefonisch 
op dinsdag en woensdag, tel. 553405 
tussen 9.00 – 11.00 uur.

Vanaf dinsdag 25 augustus van 10.00 
tot 11.30 uur kunt u creatief bezig zijn. 
Er zijn enkele dames die onder het 
genot van een kopje koffie ook het 
breiwerkje of iets anders meenemen. 
Het kan een leuke ochtend en leerzame 

ochtend zijn.
Locatie is in het Kulturhus het 
Dorpscentrum.

Zie voor meer informatie over activiteiten 
op onze website www.welzijnvorden.nl

Repair Cafe
Het Repair Café is een evenement 
dat draait om repareren, duurzame 
samenleving en de mogelijkheid tot 
het hebben van sociale contacten. 
Iedere 2e zaterdag van de maand 
vindt deze activiteit plaats in het 
Dorpscentrum te Vorden, van 10.00-
12.00 uur.
Bezoekers nemen van thuis kapotte 

spullen mee. Deskundige vrijwilligers 
bieden hun hulp aan bij het repareren. 
Alleen materiaal wordt in rekening 
gebracht. Spullen die niet gerepareerd 
kunnen worden, neemt de bezoeker 
mee terug naar huis.
Eerstvolgende Repair Café is zaterdag 
12 september a.s.

5Kunst & CULTUUR



Netwerkweg 4
7251 KV  Vorden

Tel: 0575 55 16 56
info@wiltink-vorden.nl

www.wiltink-vorden.nl
Netwerkweg 4

7251 KV  Vorden
Tel: 0575 55 16 56

info@wiltink-vorden.nl
www.wiltink-vorden.nl

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

• Renovatie • Onderhoud • Nieuwbouw • 
• Glaswerk • Spuitinrichting • Behang • Winkel •

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST Wichmond
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430

(0313) 63 16 18 Fax: (0575) 46 55 13 
info@gebr-arends.nl

www.gebr-arends.nl

tuinarchitektuur
aanleg en onderhoud

groenvoorziening / renovatie
sierbestrating binnen / buiten

voor- en najaarsbeurt

tuinarchitektuur
aanleg en onderhoud

groenvoorziening / renovatie
sierbestrating binnen / buiten

voor- en najeursbeurt

Wij adviseren / verzorgen

IJsselkade 16 • Zutphen
(0575) 51 32 37

Vanwege een technisch probleem zijn de hieronder geplaatste advertenties niet correct geplaatst in de Kuijperkrant 2015. 
Vandaar deze rectificatie. Namens de uitgever excuses hiervoor. 

22 en 23 
augustus 

2015

SPORTPARK vv VORDEN
Oude Zutphenseweg 11 Vorden

www.kuijpertoernooi.nl

Arsenal

AZ

Bayer 04 Leverkusen

Feyenoord

KRC Genk

Middlesbrough FC

PSV

RSC Anderlecht

vv Vorden

Willem II

Internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13

Voor de                 
     ste  keer

Voor de                 
     ste  keer

Foto, Patrick van Gemert (Zutphens Persbureau)
FINAL SALE
PROFITEER  T/M ZONDAG 23 AUGUSTUS

KOM LANGS IN ÉÉN VAN ONZE WINKELS OF SHOP ONLINE OP  WWW.SCHUURMAN-SCHOENEN.NL

SS advertentie Final Sale 288x98 mm.indd   1 13-08-15   10:26

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Voor Benzine & Diesel uitvoeringen

GRATIS
Airco controlebeurt 

airco vulling e 75,-

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandig monteur. Bel voor meer info.

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

T.  06-53359492
M. info@nijmanbouw.nl
W. www.nijmanbouw.nl

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

T.  06-53359492
M. info@nijmanbouw.nl
W. www.nijmanbouw.nl



Vorden - Afgelopen zaterdag vond 
bij zwembad In de Dennen een 
mooie examenronde plaats voor de 
diploma’s A, B en C. 

De kinderen hebben hard hun best 
gedaan en met resultaat!

Diploma A: Faya van der Kooij, Rick 
Berenpas, Lars Langenhof, Paula Wil-
lemsen, Indya Eskes, Thijs Schuerink, 
Jan-Hergen de Haan, Levi Swaters, 
Ljuba Ahuluheluw en Stephan van 
Dieken.
Diploma B: Guus Garritsen, Faith Ad-
dink, Pepijn Kapper, Luc de Braak en 
Nik de Braak.
Diploma C: Lotte Wiggers, Diede Wa-
genvoort, Merle Angenent, Vera Be-
renpas, Johanna Bosman, Marit Vlie-
genthart en Niek Lieverdink.De kinderen konden trots met een diploma huiswaarts. 

Nieuwe groep zwemmers die de
zwembaden kunnen gaan veroveren

Vorden - Twee dagen hutten bouwen 
op het zwembad. Mooie ontwerpen, 
veel getimmer en de nodige koek en 
zopie gesponsord door de plaatselij-
ke ondernemers.Timmeren, zagen, 
stapels hout en overal spijkers. Wat 
een geweldig weekend was het.

Een prachtige zaterdag 15 augustus 
met een lekker zonnetje en heel veel 
kabaal. De nieuwe locatie bleek zater-
dag al meteen geslaagd. Tussen het 
harde werken door kon er even afge-
koeld worden in het zwembad en de-
den de kinderen inspiratie op tijdens 
het glijden op de glijbaan. 

Regen drukt pret niet
Zondag 16 augustus was het wat min-
der weer, maar daar hadden alleen 
de vrijwilligers last van. De kinderen 
kliederden en knutselden er toch wel 
op los.

De nieuwe locatie 
blijkt een schot in 
de roos

Ondanks het natte weer zijn de Hut-
tenBouwDagen toch weer een kleur-
rijke boel geworden. Iedereen heeft 
zijn/haar hut mooi gemaakt en ver-
sierd alsof alles er vanaf hing. Spon-
taan kwam er een ‘legermaatje’ de 
hutten inspecteren en deelde hij de 
prijzen uit voor de mooiste/beste 

hutten. Bedankt kinderen voor jullie 
gedrevenheid en de vrijwilligers voor 
jullie hulp en begeleiding. Zonder jul-
lie hebben we geen HBD. Hopelijk tot 
volgend jaar allemaal.

Met dank aan
Zonder de hulp van de sponsoring van 
plaatselijke ondernemers was dit eve-
nement niet tot stand gekomen. De 
organisatie wil daarom de volgende 
ondernemers hartelijk bedanken voor 
hun medewerking. Van Gelre Papier 
BV, Hotel Bakker, Halfman Bloemen, 
‘t Meestershuis, AH Grotenhuijs, IJs-

salon Lekker, IJssalon Te Heurne, de 
Rotonde, Profiel Bleumink, Reinier 
en Leonie, Juwelier Siemerink, Wis-
sels bv, Beeftink, Welkoop, Keursla-
ger Vlogman, Wijnhandel Smit, Ad-
ministraties Enzo, De Herberg, Cafe 
Eunk, De Feestfabriek, ‘t Kacheltje en 
Schildersbedrijf Boerstoel maakten de 
HuttenBouwDagen Vorden weer tot 
een enorm succes.

Meer foto’s op contact.nl.
   

 ▶ www.huttenbouwdagenvorden.nl

Maar liefst 65 kinderen hebben zich uitgeleefd tijdens de HuttenBouwDagen.

Samenwerking Zwembad In de Dennen en 
HuttenBouwDagen blijkt een succes

Vorden - Senioren uit Vorden en 
omgeving hebben weer een heer-
lijke week vakantie gevierd. De zo-
merreis ging dit jaar naar Luyksge-
stel (Brabant).

Ze zijn deze reis met de bus naar Bel-
gië naar een bonbonfabriek geweest, 
waar ze tevens heerlijke bonbons 
konden proeven. Er is een boottocht 
in de Biesbosch gemaakt en er werd 
een bezoekje gebracht aan een Bak-
kerijmuseum waar ze zelf ook een 
broodje konden bakken.

Verder werden de zandsculpturen in 
Oss bewonderd en leerde de groep in 
Museum Dansant alles over draaior-
gels. ‘s Avonds was het tijd voor film, 
bingo, muziek en entertainment. Na 
een weekje van heerlijk genieten zit 
de vakantie er alweer op.

Volgende keer ook mee?
Volgende keer Lijkt het u ook wat 
om met leeftijdsgenoten een gezellig 
weekje er tussenuit te gaan?

Alles voor de week wordt voor u ge-
regeld. Een rollator meenemen is 
geen bezwaar. In september worden 
de plannen gemaakt voor de vakantie 
2016.

Nadere informatie
Voor nadere informatie en opgave kan 
men bellen met de familie Wolsing: 
Tel: 0575552771

Vordense senioren hebben van heerlijke week vakantie genoten. 

Vordense senioren met vakantie naar 
Luyksgestel

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

2 STUKS

PER STUK

PER STUK

10 STUKS

400 G 

500 G

400 G 

0.39
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.19
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

2.59
  WEEKEND

VOOR HUISMERKEN

56 pads

2.99*
16x 25 g

1.89*

1 kg

2.79*

1 kg

1.99*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

2.99 1.89
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. 
* Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.

IJsbergslaFruitsalade*

Witte druiven

Rode puntpaprika’s Petit pains

226 g

Mega hamburger*Oosterse kalkoenfi let 
à la minute*

Espresso 
koffi  epads

Winegums Pepermunt

* Uit de koeling

Bron: Consumentengids juli/aug 2015

Cranberries
mueslirepen

Vanaf woensdag 19-08-2015
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Speciaal taartmoment met 10-jarigen 
om 13.30 uur
In 2005 zijn de eerste echte Bronckhorster 
kinderen geboren die dit jaar net als wij hun 
10e verjaardag vieren. We nodigden hen met 
een speciale verjaardagskaart uit om om 
13.30 uur samen met de burgemeester een 
taartje te eten en mee te doen aan een leuke 
activiteit. We hopen op een mooie opkomst 
van kids en natuurlijk hun ouders.

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.

Jaargang 10, nr. 34 18 augustus 2015

Komt u op 5 september langs? 
Veel te doen tijdens Kom d’r in dag op het gemeentehuis
Bronckhorst bestaat dit jaar 10 jaar! En wij zijn er trots op dat we iedere dag 
aan de slag mogen voor u en deze prachtige gemeente waar het heerlijk wo-
nen, werken en recreëren is! Sommigen van u spreken we regelmatig, ande-
ren minder. Maar we nodigen iedereen uit om op 5 september 2015 bij ons 
langs te komen. We houden die dag tussen 11.00 en 15.00 uur open huis om u 
te laten zien waar we u mee van dienst kunnen zijn en samen met u al 10 jaar 
aan werken.

Het programma
Een tipje van de sluier wat het pro-
gramma betreft:
• Informatiemarkt met kramen 

waarin medewerkers van de ge-
meente over onze producten en 
diensten vertellen, zoals de voor-
delen van digitaal zaken doen met 
ons, hoe zit het met bestemmings-
plannen en vergunningen, begraaf-
plaatsen in Bronckhorst en de mo-
gelijkheden die er zijn, tips voor af-
val scheiden en wat gebeurt er ver-
volgens mee, glasvezel, hoe wer-
ken de sociale teams en welke 
voorzieningen zijn mogelijk als u 
zorg nodig heeft, wat kunnen 
dorpsbelangenorganisaties, ge-
biedsambtenaren en de gemeente-
raad voor u betekenen etc. Ook de 
brandweer, politie en de VVV zijn 
met een stand aanwezig 

• Kinderen kunnen onder andere 
knutselen, knuffelen met kleine 
dieren en broodjes bakken

• Rondleidingen (meerdere tijdstip-
pen) op zwembad ‘t Elderink en/of 
in park De Bleijke in Hengelo. U 
krijgt uitleg van enthousiaste inwo-
ners over hoe zij zelf het zwembad 
runnen en het park onderhouden

• Bijzondere, korte masterclasses 
met twee expertambtenaren. Een 
over Parels en puinhopen als het 
gaat om gebouwen in onze dorpen 
en hoe daarmee omgegaan kan 
worden. De tweede over Afval en 
de toekomst. Afval is geen afval 
meer, maar een goede grondstof 
voor nieuwe producten. Er zijn ook 
twee leuke afvalbutlers deze dag 
die u op hun eigen speciale wijze 
op weg helpen. Tijdstippen 11.30 
en 13.30 uur

• Info over mogelijkheden om duur-
zame energie op te wekken tegen 
aantrekkelijke tarieven

• Veel materieel staat tentoonge-
steld en kunt u van heel dichtbij be-
kijken, zoals een vuilniswagen, 
tractor, klepelmachine, brand-
weerauto en hoogwerker

• Maakt u gebruik van een scootmo-
biel of rolstoel? Deze dag bieden we 
u in het gemeentehuis de mogelijk-
heid om ‘m te laten controleren. 
Eventuele kleine reparaties kunnen 
we direct uitvoeren of we maken 
een afspraak voor een later moment

• Workshops snoeien en straten 
door onze buitendienstmedewer-
kers (vraagt u zich ook wel eens af 
hoe u dat het beste kunt doen in uw 
tuin?), hier krijgt u handige tips. De 
workshops zijn om 11.00, 12.00, 
13.00 en 14.00 uur en duren ca. 
een uur

• Bustour met wethouder Spek-
schoor. Hij laat u in ca. 1,5 uur 
graag kennismaken met Bronck-
horst Noord (Hengelo, Vorden, 
Wichmond, Bronkhorst en Steen-
deren) of Bronckhorst Zuid (Hen-
gelo, Zelhem, Hummelo en Keppel, 
Toldijk en Steenderen) en vertelt 
over bijzondere plekjes in onze ge-
meente die u onderweg tegenkomt, 
zoals musea, landgoederen en 
kastelen, mooie bedrijven, sportac-
commodaties en de samenwerking 
met inwoners daarin, monumen-
ten, nieuwe ontwikkelingen, nieuw-
bouw etc. De tours zijn gratis, 
maar opgave is nodig voor 1 sep-
tember. De tour door Bronckhorst 
Noord is om 11.30 uur en de trip 
door Bronckhorst Zuid is om 13.30 
uur. Vertrek vanaf gemeentehuis. 
U kunt zich aanmelden via het for-
mulier ‘Aanmelden bustour’ op 
www.bronckhorst.nl/opendag.

Het belooft een bijzondere dag te worden, we hopen u te mogen begroeten. Alvast van harte welkom!

Speeddaten met het college
Heeft u een vraag die u altijd al wilde stellen aan één van de wethouders 
of de burgemeester? Tijdens de Kom d’r in dag zit het college van 11.30 
tot 12.30 uur klaar in zaal Kroon om uw vragen te beantwoorden in korte, 
informele speeddate sessies. Aarzel niet en stel uw vraag. Ze zijn er voor 
u! Het is wel handig als u een specifieke vraag heeft die thuishoort bij de 
portefeuille van een bepaald collegelid de vraag aan hem of haar te stel-
len. Wilt u bijvoorbeeld iets weten over zorg ga dan naar Antoon Peppel-
man, over openbaar groen ga naar Paul Seesing, over afval ga naar Jan 
Engels of burgerparticipatie en communicatie zoek dan de burgemeester 
op. Afhankelijk van de belangstelling heeft u 10 minuten de tijd om van 
gedachten te wisselen over uw vraag.

Bijzondere prijs te winnen: fiets
Bij de stand over afval en hoe we daar 
tegenwoordig mee omgaan, zijn niet al-
leen handige tips te krijgen om nog be-
ter te kunnen scheiden. Er is ook een 
unieke fiets te winnen! Doe mee aan de 
speciale prijsvraag in de stand en maak 
kans op een heuse ReCycle, een fiets 
opgebouwd uit tweedehands en nieuwe 
onderdelen.

Informatiebijeenkomst
nieuwe inwoners
Vroeg in de ochtend van de Kom d’r in 
dag organiseren wij ook weer een in-
formatiebijeenkomst voor nieuwe in-
woners. Mensen die de afgelopen 1,5 
jaar in onze mooie gemeente zijn ko-
men wonen, hebben wij hiervoor per-
soonlijk uitgenodigd. Het college van b 
en w en de gemeenteraad stellen zich 
dan voor en de bezoekers krijgen een 
beeld van hoe de gemeentelijke orga-
nisatie werkt. Daarna (vanaf 11 uur) 
start de kramenmarkt en de rest van 
het dagprogramma voor alle Bronck-
horster inwoners.

Slecht ter been?
We halen u graag thuis op 
Wilt u aanwezig zijn op 5 septem-
ber, maar bent u slecht ter been 
en zonder vervoer? Graag bieden 
we u de mogelijkheid om erbij te 
zijn en van huis op te worden ge-
haald door een raadslid. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. Wilt u 
gebruik maken van deze service, 
stuurt u dan uiterlijk 3 september 
een mail naar t.lusink@bronck-
horst.nl, met vermelding van uw 
naam en adres en een tijdstip tus-
sen 11 en 14 uur dat u opgehaald 
wilt worden.



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. 

Baak:
• Wichmondseweg 19, plaatsen boogbrug, vergunning verleend

Halle:
• Veengoot 2, kappen 3 inlandse eiken, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Tentendijk 1, functieverandering van agrarisch bedrijf naar wonen, onherroepelijk wijzigings-

plan
• Varsselseweg 4, bouwen werktuigenberging met dierenverblijf, buiten behandeling gelaten

Hummelo:
• Keppelseweg 6, kappen beuk, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 7, kappen es (noodkap), vergunning verleend

Vorden:
• Almenseweg 29, bouwen garage/berging met veranda, aanvraag ontvangen
• De Boonk 8, wijzigen bestemming voor bed & breakfast met vijf kamers, vergunning verleend

• Dorpsstraat 9, wijzigen gebruik en verbouw winkel tot restaurant, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 102, bouwen berging, vergunning verleend
• Zutphenseweg 62, kappen notenboom, vergunning verleend

Wichmond:
• Broekweg 17, functieverandering van agrarisch bedrijf naar wonen, onherroepelijk wijzigings-

plan
• Dorpsstraat 6A, vergroten woning, vergunning verleend
• Dorpsstraat 25, plaatsen portocabine, procedure termijn verlengd 

Zelhem:
• Boomgaard 1, vernieuwen en vergroten carport, vergunning verleend
• Ruurloseweg 39W 23, vergroten recreatiewoning, vergunning verleend
• Stikkenweg 21, verbouwen deel tot trainingsruimte, vergunning verleend
• Wittebrinkweg 1 en 1 A, functieverandering van agrarisch naar wonen, ontwerpbestemmings-

plan
• Zevenweg 48, kappen plataan (noodkap), aanvraag ontvangen en vergunning verleend

Mededelingen 
Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
 
Uit gemeentelijk onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waar 
ze ingeschreven staan. Wij hebben betrokkenen schriftelijk op de hoogte gesteld van het voorne-
men op hun persoonslijst het gegeven op te nemen dat hun adres onbekend is. 
Hierdoor worden zij opgenomen 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 betrokkenen 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 bij-
houding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende personen: 
 
Naam Geboren op Voornemen uitschrijven naar
• Nieuwenhuis, Chiel Wilhelmus Franciscus 23-12-1975 Onbekend 
• Chtaimi, Selma 09-09-1996 Onbekend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Wegwerkzaamheden N319 
(Vordenseweg), Vorden
Vanwege werkzaamheden aan het 
asfalt sluit de provincie Gelderland 
de N319 (Vordenseweg) tussen 
Warnsveld en Vorden van 24 augus-
tus 07.00 uur t/m 28 augustus 17.00 
uur af. Het verkeer wordt omgeleid. 

Voor meer in-
formatie kunt 
u contact op-
nemen met het Provincieloket, via tel. 
(026) 359 99 99, of e-mail: provincie-
loket@gelderland.nl.

Wijziging in aanvraag COA voor 
opvang asielzoekers in Kervel 
Afgelopen week ontvingen wij van 
het COA het verzoek om de ingangs-
datum van een eventuele tijdelijke 
vestiging van asielzoekers in Het 
Kervel in Hengelo te actualiseren. De 
organisatie vraagt ons nu medewer-
king te verlenen aan een opvang voor 
een jaar vanaf de eventuele datum 
dat de opvang open zou gaan, met 
een mogelijke verlenging van 1 jaar. 
In eerste instantie wilde het COA zo 
spoedig mogelijk asielzoekers vesti-
gen (tot 15 juni 2016 met een moge-
lijke verlenging). Al snel bleek dat de 
vergunningsprocedure op z’n 
vroegst in september doorlopen kon 
zijn. Inmiddels is duidelijk dat deze 
procedure zeker tot in het najaar 
loopt. Het COA diende daarop op 10 
augustus jl. een verzoek in voor een 
nieuwe ingangsdatum. Het college 
van b en w besluit naar verwachting 
eind augustus of we al dan niet mee-

werken aan de vraag van het COA 
voor een tijdelijke opvang in Hengelo. 
Onder andere de omgevingsscan, 
waaraan verschillende omwonenden 
een bijdrage leverden, wordt meege-
nomen in de besluitvorming. Het col-
lege zal in de afweging ook de aan-
gepaste ingangsdatum meenemen. 
Als het college een besluit heeft ge-
nomen, organiseren wij weer een bij-
eenkomst om inwoners te informe-
ren. De vergunningprocedure staat 
los van dit besluit. Hoe u deze proce-
dure kunt volgen en hierop kunt rea-
geren ziet u op www.overheid.nl.

Loopt uw indicatie voor zorg/ondersteuning af in 2015?
Neem op tijd contact met ons op!
Maakte u of uw kind in 2014 gebruik 
van ondersteuning? Dan heeft u eind 
vorig jaar een brief van ons ontvan-
gen. De gemeente heeft deze taak na-
melijk van het rijk overgenomen. In de 
brief gaven wij aan dat uw ondersteu-
ning voorlopig ongewijzigd doorloopt 
tot het einde van uw indicatie of tot 
uiterlijk eind 2015. 

Het is belangrijk dat u zelf op tijd 
contact met ons opneemt, voor-
dat uw indicatie afloopt!

Loopt uw indicatie in 2015 af? 
Dan adviseren wij u acht weken voor 
afloop van uw indicatie contact met 
ons op te nemen om een nieuwe indi-
catie aan te vragen. Zo hebben we sa-
men met u voldoende tijd om uw situ-

atie te bespreken en kunnen we een 
eventuele nieuwe indicatie ruim van 
tevoren in orde maken.

Einde indicatie in 2016 of later
Omdat 2015 een overgangsjaar is, 
eindigen alle indicaties op 31 decem-
ber 2015. Loopt uw indicatie door in 
2016 of verder, dan betekent dat dus 
dat ook uw indicatie stopt op 31 de-
cember 2015! Neemt u daarom uiter-
lijk rond 1 november 2015 contact 
met ons op om een nieuwe indicatie 
aan te vragen. Wij nemen uw situatie 
dan met u door.

U kunt contact opnemen met het soci-
aal team bij u in de buurt. Zie voor de 
contactgegevensin het colofon van 
deze gemeentepagina’s. U kunt na-
tuurlijk ook bij de gemeente terecht 
via e-mail: info@bronckhorst.nl of tel. 
(0575) 75 02 50.

Waardeer uw mantelzorger met 100 euro

Heeft u een naaste of bekende die het 
voor u mogelijk maakt dat u thuis 
kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld 
omdat diegene uw boodschappen 
doet, regelmatig voor u kookt of 
schoonmaakt? Dan waardeert u dat 
natuurlijk zeer. Ook de gemeente 
waardeert de inzet van deze mantel-
zorgers enorm en realiseert zich dat 
zij onmisbaar zijn voor veel inwo-
ners. Om dit te laten zien, hebben wij 
een nieuwe regeling ‘Waardering 
mantelzorgers’. Deze is in de plaats 
gekomen van het landelijke ‘Mantel-
zorgcompliment’, dat sinds dit jaar 
niet meer bestaat. De nieuwe rege-

ling van de gemeente houdt in dat uw 
mantelzorger in aanmerking kan ko-
men voor een geldbedrag van € 100,- 
voor het jaar 2015. Een bedrag dat hij 
of zij naar eigen inzicht kan besteden. 
U kunt uw mantelzorger aanmelden 
als deze langere tijd (minimaal 3 
maanden) en intensief (minimaal 8 
uur per week) voor u zorgt. Het gaat 
om extra zorg die de normale zorg 
voor elkaar in een huishouden over-
stijgt. Uw mantelzorger mag uiter-
aard in een andere gemeente wonen. 
U kunt uw mantelzorger voor het 
geldbedrag aan-
melden via www.
bronckhorst.nl/
mantelzorg of 
scan de QR-code. 
Dit kan tot 1 okto-
ber 2015.

U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 
75 02 50 of bij een sociaal team in uw 
buurt langsgaan.

Wij hopen op veel aanmeldingen. 
Mantelzorgers verdienen het!

Bent u mantelzorger? Kom naar 
speciale verwendag!
Daarnaast zetten wij mantelzor-
gers graag in het zonnetje tijdens 
een speciale verwendag voor 
mantelzorgers. Deze bijeenkomst 
is op 10 november 2015 op de Dag 
van de Mantelzorg. Het program-
ma en de locatie zijn nog een ver-
rassing, maar het is in de buurt en 
belooft een heerlijk uitje te worden 
voor mantelzorgers.

Bent u mantelzorger? Dan kunt u 
zich voor deze bijeenkomst aan-
melden via www.bronckhorst.nl/
mantelzorg. Ook dit kan tot 1 okto-
ber 2015. Er zijn geen voorwaar-
den verbonden aan het aantal 
uren dat u zorg verleent en de bij-
eenkomst kost u niets.



Zaterdag 

22 augustus 2015

Opruiming in centrum 

Vorden

VORDEN RUIMT OP

ALLES DE DEUR UIT!

Opruiming in centrum 

Opruiming in centrum 

Het najaar komt er weer aan en daar 

willen we opgeruimd aan beginnen. 

Daarom een grote schoonmaak 

bij de winkeliers op zaterdag 22 

augustus. Kom op tijd voor de 

meeste keus en de grootste 

kortingen!  Diverse winkels zorgen 

dan ook voor een ontbijtje voor de 

vroege vogels. Een goed begin van 

het weekend! 

75% KORTING* 
OP ALLE 

KLEDING 
MET STICKER

*van originele prijs 

GELDIG OP 
22 AUGUSTUS 

DORPSSTRAAT 18B

Voldoende 
parkeergelegenheid!P

Wij zetten al onze klanten in het zonnetje!

Bent u klant of denkt u klant te worden bij ons, kom dan 
deze zaterdag bij ons langs! Voor een lekkere kop koffie 
met gebak, ook al komt u alleen voor de gezelligheid.

Wilt u uitleg hebben over bepaalde artikelen of fietsen, 
Wij geven u graag vrijblijvend en deskundig advies.

DORPSSTRAAT 12

LAATSTE MOOIS 
VOOR MINDER

RAADHUISSTRAAT 2

!
DORPSSTRAAT 4

Alléén op 
zaterdag 22 augustus 2015

ALLE 
AFGEPRIJSDE 

SCHOENEN 
1/2 PRIJS

ZUTPHENSEWEG 8

G-star
Pepe jeans

Only
Dept
PME

Scotch & Soda
Martomod
enz. enz.

Voor de vroegste vogels 

KOFFIE & BROODJE
DE MEESTE KEUS

De laatste restanten nu voor hèèl 
weinig...

Alles de hele dag:

3 HALEN 1 BETALEN
(van de originele prijs)

Dus heel veel halen ... 
en weinig betalen

 ZONNIGE ZATERDAG DEALS 
Vanaf 8.30 uur een LEKKER ONTBIJTJE.
13.00-16.00 uur LIVE COOKING op traditionele pruttelpot.
OPRUIMING tuinmeubelen, schaduwdoeken, tuinverlichting 

op=op
Restanten bestrating, verkoop per pallet v.a. € 5,-/m2
Profiteer van alle leuke acties gedurende deze dag.

Kijk op www.weulenkranenbarg.nl voor alle aanbiedingen.

RUURLOSEWEG 45A



Buurtvereniging Zuivelhof 
viert 25 jarig bestaan

Vorden - De bewoners van de Zuivel-
hof in Vorden hebben op vrijdag 14 
augustus hun jaarlijkse buurtfeest 
gevierd. Dit jaar met een extra tintje 
in verband met het 25 jaar bestaan 
van de Zuivelhof.

De Zuivelhof bestaat uit elf woningen, 
zeven woningen worden nog door 
dezelfde bewoners bewoond. Het is 
goed toeven op de Zuivelhof. Voor-
heen was dit het terrein van de Coö-
peratieve Zuivelfabriek waar kaas en 
boter geproduceerd werd.
De Coöperatieve Zuivelfabriek Vor-
den werd opgericht in 1893 als Vor-
dense Coöperatieve Roomboterfa-
briek. In 1908 werd deze voortgezet 
door de toen opgerichte Coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek Vorden”.

In 1986 is de fabriek door fusie opge-
gaan in de Verenigde Coöperatieve 
Melkindustrie Coberco. Coberco was 
zelf in 1965 ontstaan door een fusie 
van Condensfabriek CDGO, (Deven-
ter), Poederfabriek Berkelstroom (Lo-
chem) en Comego (Zutphen).

Coberco zou weer opgaan in Fries-
land Foods en die zou tenslotte in 
2008 samengaan met Campina, die 
eerder Melkunie overnam, tot Fries-
land-Campina. Een voorlopig einde 
van de concentratie van plaatselijke 
coöperaties.

Foto’s Zuivelfabriek
Voor foto’s van de voormalige Vorden-
se Zuivelfabriek, zie www.contact.nl

   

Fuchsia ‘Susanne van der 
Schoot’
Vorden - Regen…regen en nog eens 
regen… De open tuinendag van Kas-
teel De Wildenborch trok zondag 
16 augustus desondanks een paar 
honderd bezoekers die zich niet 
lieten weerhouden van een natte 
wandeling door het prachtige park. 
Iemand schreef in het gastenboek: 
‘Bij het zien van al dit moois, brak 
de zon toch even door…”

Maar de echte warme zonnestralen 
schenen aan het eind van de middag 
in het Koetshuis. Daar wachtte fuch-
siakweker Arie Elsman uit Wichmond 
gespannen de binnenkomst van Bart 
en Alma van der Schoot af.

In de hoek van het koetshuis stond 
zijn verrassing klaar, die hij even la-
ter kon presenteren. Elsman had een 
nieuwe fuchsia soort gekweekt en die 

onlangs in Utrecht tijdens de natio-
nale fuchsiatentoonstelling goedge-
keurd was. Maar wat had dat nu met 
Bart en Alma te maken?

Velen weten wat hen drie jaar gele-
den is overkomen: hun avontuurlijke 
dochter verongelukte tijdens haar 
back-pack reis door Australië. Een 
reis waar ze zo intens van genoot. De 
foto’s hebben het allemaal laten zien. 
Om deze dochter tot in lengte van ja-
ren bij ons te kunnen houden, heeft 
de nieuwe fuchsia de naam ‘Susanne 
van der Schoot’ gekregen. Want, zoals 
hij Herman Finkers citeerde: “Je bent 
pas beroemd, als er fuchsia naar je is 
genoemd”. Emoties waren er volop, 
maar de blijdschap om deze vrolijke 
Susanne-fuchsia met haar opstaande, 
jubelende kroonblaadjes overheerste.

Zelhem - Woensdagavond 26 au-
gustus staat het duo Rita en Wendy 
centraal in het live radioprogram-
ma live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitgezon-
den.

De diva’s, zo noemen Rita en Wendy 
zich graag. Ze leerden elkaar in 2011 
kennen bij de voorstellingen van de 
‘Zomercaroussel’ in Theater Onder 
de Molen in Vorden. Ondanks hun 
totaal verschillende muzikale achter-
grond ontstond daar hun succesvolle 
samenwerking. Wendy is behalve 
een allround pop-en bandzangeres 
ook een integere chansonnière. Ze 
maakte deel uit van duo ‘Juweel’ en 

zong in verschillende ensembles. Rita 
daarentegen genoot een klassieke pi-
ano- en zangopleiding, zong in koren, 
begeleidde veel klassieke zangers. 
Daarnaast is ze ook een echt theater-
dier en maakte een aantal theaterpro-
gramma’s met chansons.

Bij een optreden van het duo is er 
keuze uit verschillende programma’s. 
Zo hebben ze een theaterprogramma 
met de titel ‘Hoe speelt de vrouw het 
spel’, met daarin zo’n twintig num-
mers uit musical, pop en chansons, 
die op een verrassende manier met 
elkaar worden verbonden. 

Daarnaast een programma met stads-
liedjes, een programma ‘@the piano’ 

en liedjes uit de oude doos. Nadere 
informatie hierover is terug te vinden 
op hun website. Live@Ideaal wordt ie-
dere woensdagavond tussen 20.00 en 
22.00 uur uitgezonden. Het program-
ma is live te beluisteren via Radio Ide-
aal. Live meekijken kan op woensdag-
avond van 19.30 uur via de website.

Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar Live@Ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. Live@Ideaal.org, 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.
   

 ▶ www.ritaenwendy.com
 ▶ www.ideaal.org

Wendy en Rita volgende week te beluisteren bij Live@Ideaal

Woensdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur via radio en website

Optreden Rita en Wendy bij Live@Ideaal

Klassieke Pilates met of zonder hulp-
middelen is geschikt voor alle leeftij-
den. Oefeningen aangepast aan de 
verschillende doelgroepen. Door de 
kleine groepen (max. 8 pers.) is er veel 
individuele begeleiding. De methodiek 
is o.a. goed voor concentratie, kracht, 
houding, uithoudingsvermogen, nek- 
schouder- en rugklachten en econo-
misch gebruik van spieren en energie.

Heel blij en met een beetje trots open 
ik zaterdag 29 augustus a.s. tussen 
11.00 en 16.00 uur de deuren voor alle 
belangstellenden om bij een hapje en 
drankje de studio te komen bekijken, 

kennis te maken en eventuele vragen 
te stellen.

Ik hoop tot dan! 
Ida Bolder

Adres Studio:
Vijfmorgenstraat 18, Zutphen
www.empowered-body-mind.nl

Parkeren is gratis en het makkelijkst op 
het parkeerplein aan de Troelstralaan (bij 
winkelcentrum) of het 2e parkeerplein 
(vanaf de Troelstralaan linksaf Tak van 
Poortvlietstraat in en direct weer linksaf).

(Advertorial)

Zaterdag 29 augustus

Open Dag nieuwe Pilates Studio Zutphen

Buurtvereniging de Zuivelhof.

Arie Elsman kweekte een fuchsia met de naam Susanne van der Schoot’. 
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Vrijdagavond 28 Augustus: Ouderwetse gezellige dansavond met Vrijdagavond 28 Augustus: Ouderwetse gezellige dansavond met Vrijdagavond 28 Augustus: Ouderwetse gezellige dansavond met 
de bands: de bands: de bands: InInIn---CCC---eeN eeN eeN enenen   YOU & ME YOU & ME YOU & ME aanvang 20:30 uur.aanvang 20:30 uur.aanvang 20:30 uur.   

Zondag 23 Augustus: Oriënteringsrit opgave vanaf 12:00 uur tot 13:30 uur . Zondag 23 Augustus: Oriënteringsrit opgave vanaf 12:00 uur tot 13:30 uur . Zondag 23 Augustus: Oriënteringsrit opgave vanaf 12:00 uur tot 13:30 uur .    
Start fietstocht 12:30 tot 13:30 uur bij café D`n Olde Kriet aan de Dorpsstraat. Start fietstocht 12:30 tot 13:30 uur bij café D`n Olde Kriet aan de Dorpsstraat. Start fietstocht 12:30 tot 13:30 uur bij café D`n Olde Kriet aan de Dorpsstraat.    
   

Vrijdagmiddag 28 Augustus: Kinderspelen start 14:00 uur Vrijdagmiddag 28 Augustus: Kinderspelen start 14:00 uur Vrijdagmiddag 28 Augustus: Kinderspelen start 14:00 uur 
vanaf de school de Garve. Ook voor schoolverlaters!vanaf de school de Garve. Ook voor schoolverlaters!vanaf de school de Garve. Ook voor schoolverlaters!   
Volkspelen start om: 15:30 uur.Volkspelen start om: 15:30 uur.Volkspelen start om: 15:30 uur.   

Zaterdagavond 29 Augustus:  
                                  VAN DE  HAK OP DE TAK SHOW 
         tent open: 21:30 uur. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                     
                                                                     Zondag 30 Augustus:Zondag 30 Augustus:Zondag 30 Augustus:   
                  Grote Optocht, dit jaar de 50e editie!! Grote Optocht, dit jaar de 50e editie!! Grote Optocht, dit jaar de 50e editie!!    
                                                Dit mag u niet missen! Dit mag u niet missen! Dit mag u niet missen!    
                                                      Start om 14:00 uur.Start om 14:00 uur.Start om 14:00 uur.   
   

                                                         
         Vanaf +/Vanaf +/Vanaf +/---   15:00 uur   in de feesttent, 15:00 uur   in de feesttent, 15:00 uur   in de feesttent,    
                  maakt maakt maakt HIKEHIKEHIKE   er een groot feest van!er een groot feest van!er een groot feest van!   
   
   
   
                                                      Voor meer informatie kijk op :www.oranjefeestvierakkerVoor meer informatie kijk op :www.oranjefeestvierakkerVoor meer informatie kijk op :www.oranjefeestvierakker---wichmond.nlwichmond.nlwichmond.nl   

Donderdag 27 Augustus: Seniorenavond in het Ludgerusgebouw Donderdag 27 Augustus: Seniorenavond in het Ludgerusgebouw Donderdag 27 Augustus: Seniorenavond in het Ludgerusgebouw 
met: met: met: De Grolsche Hofzangers De Grolsche Hofzangers De Grolsche Hofzangers aanvang: 19:30 uur. aanvang: 19:30 uur. aanvang: 19:30 uur.    

Zaterdagmiddag 29 Augustus: Vogelschieten Zaterdagmiddag 29 Augustus: Vogelschieten Zaterdagmiddag 29 Augustus: Vogelschieten –––   gooien en gooien en gooien en 
Vogelschieten jeugd en volksspelen aanvang 13:30 uur Vogelschieten jeugd en volksspelen aanvang 13:30 uur Vogelschieten jeugd en volksspelen aanvang 13:30 uur 
muziek verzorgt door muziek verzorgt door muziek verzorgt door DJ Eddy.DJ Eddy.DJ Eddy.   

Zondag 23 augustus: Oecumenisch dienst in de pastorietuin aan 
de Dorpsstraat te Wichmond aanvang 10:00 uur.  

In–C-eeN 



Festival Mañana Mañana nu 
ook onder water

Hummelo - Het laatste onontdekte 
plekje van het Mañana Mañana fes-
tivalterrein ligt onder water. Water-
schap Rijn en IJssel opent deze we-
reld dit jaar voor het eerst voor het 
oog van de festivalbezoekers door 
middel van twee onderwaterkijkers 
in de festivalvijver.

Matthijs de Vos, ecoloog bij het water-
schap en onderwaterfotograaf, nam 
een duik in het Mañana-water en was 
verbaasd over de helderheid van het 
water en de vele scholen jonge vissen 
die hij tegenkwam.

“Ik zag opvallend veel baarsjes, blank-
voorntjes en zoetwatermosselen. Mijn 
collega is zelfs een steur tegengeko-
men! Het is een erg gezonde biotoop.” 
Na deze positieve eerste duik besloten 
Waterschap Rijn en IJssel en de orga-
nisatie van Mañana Mañana, Feest-
fabriek A.K.G., dat deze onderwater-

wereld ook aan de bezoeker getoond 
moest worden. Staalkunstenaar René 
Jansen maakte twee kijkers. Deze 
worden op een steiger gemonteerd, 
waarmee het Achterhoekse Atlantis 
ontdekt kan worden.

Waterschap Rijn en IJssel werkt dit 
jaar samen met Feestfabriek A.K.G. 
om bezoekers bewust te maken van 
de waterkwaliteit en de bijzondere 
(onder)waterwereld in deze regio. Het 
waterschap zorgt ervoor dat mensen 
veilig kunnen wonen, werken en re-
creëren. Het waterschap beheert het 
(grond)waterpeil, zuivert rioolwater 
en zorgt voor schoonwater in beken, 
sloten en rivieren. Waterschap Rijn en 
IJssel is actief in de Achterhoek, Lie-
mers en een klein stukje Overijssel.

Het festival vindt plaats op 28, 29 en 
30 augustus en er zijn nog (camping)
kaarten voor alle dagen verkrijgbaar.

EvaSchuurman
Column

Bronckhorst - Kinderen die in (de 
buurt van) de gemeente Bronck-
horst wonen of op vakantie zijn, 
hoeven zich zeker niet te vervelen! 
De vijf kinderroutes die de gemeen-
te rijk is, zijn helemaal vernieuwd 
en bieden stuk voor stuk een onver-
getelijk avontuur voor jong en oud. 

Heleen Faber (Regiocoördinator 
Bronckhorst, Achterhoek Toerisme): 
“De meeste van deze kinderroutes be-
stonden al een tijdje en waren toe aan 
een vernieuwingsslag. Dankzij een 
gemeentelijke subsidie en de bijdrage 
en inzet van betrokken ondernemers, 
toeristische platforms en vrijwilligers 
heeft Bronckhorst weer een volwaar-
dig en eigentijds aanbod aan kinder-
routes. Dat maakt het voor gezinnen 
met kinderen extra interessant om 
hier te verblijven.”
De vijf routes hebben een avontuur-
lijk verhaal als leidraad waarin kinde-
ren de hoofdrol spelen en op speelse 
wijze kennis maken met de regio en 
historie. De routes zijn leuk om met 
het hele gezin te doen, maar ook ge-
schikt voor kinderpartijtjes.

Expeditie Bronckhorst Vorden
Niemand minder dan zeilkampioene 
en voormalig Expeditie Robinson 

kandidaat Lobke Berkhout geeft in-
structies voor de vernieuwde ‘expedi-
tie-proeven’ onderweg. Tijdens deze 
survivaltocht van 4 km leer je al wan-
delend ook meer over de natuur en 
hoe je het beste kunt overleven in de 
Vordense bossen.

In de Sporen van Berend Vorden
Tijdens deze fietsroute van 18 km volg 
je de sporen van Berend van Hack-
fort, die in de Middeleeuwen echt in 
Vorden heeft geleefd. Berend vertelt 
onderweg over zijn leven als kind in 
de riddertijd. Er zijn opdrachten als 
zwaardvechten, een middeleeuwse 
verkleedpartij en je eigen wapen-
schild maken.

Koen Kampioen route Hengelo
Koen Kampioen neemt je mee naar 
een belangrijke voetbalwedstrijd die 
hij met FC TOP al eens op Camping 
Kom-es-An heeft gespeeld. Een wan-
delroute van 2 km boordevol spor-
tieve (voetbal)opdrachten, leerzame 
natuurweetjes en gekke voetbalfeitjes.

Smoks Hanne Zelhem
Tijdens het Smoks Hanne avontuur 
wanen kinderen zich even in het leven 
van het beroemdste kruidenvrouwtje 
van de Achterhoek, Smoks Hanne. 

Deze fietsroute van 10 km bevat leuke 
opdrachten en heksenweetjes.

Kabouterpad Jena Hummelo
Deze wandelroute van 5 km vertelt 
de avonturen van Kabouter Jena en is 
met een GPS ontvanger te lopen. On-
derweg zijn er allerlei zoekopdrach-
ten en weetjes over de omgeving. De 
route zal uiteindelijk leiden naar een 
echte ‘schat’. Speciaal voor de aller-
kleinsten is er ook een 2 km route ge-
maakt.

Op pad met smartphone
Een belangrijk onderdeel van de ver-
nieuwing is dat de eerste vier routes 
nu volledig genavigeerd met smart-
phone te fietsen of te wandelen zijn. 
Voor Kabouterpad Jena gebruik je een 
GPS ontvanger (verkrijgbaar bij Cam-
ping Jena). Ook bevatten de routes 
nieuwe spellen en opdrachten. Met 
uitzondering van Expeditie Bronck-
horst (alleen van pasen t/m oktober) 
kunnen de routes het hele jaar door 
gelopen/gefietst worden. De routes 
zijn verkrijgbaar via de Abellife app en 
bij de VVV en Toeristische Informatie 
Punten.
   

 ▶ www.achterhoek.nl/kinderroutes
   

Kanjer Dirt Challenge sportieve uitdaging
Zelhem - Niet bang voor een beetje 
modder? Durf jij van een zeephel-
ling af te glijden? Houd je van klim-
men, klauteren en een beetje actie? 
Dan is de Kanjer Dirt Challenge echt 
iets voor jou!

Op zondag 13 september organiseert 
Kanjers voor Kanjers de Kanjer Dirt 
Challenge in Zelhem op het terrein 
‘De Langenberg’ van de Motor- en 
Autoclub ZAMC. Met deze sportieve 
uitdaging wil de stichting kinderen 
laten sporten voor kinderen die niet 
kunnen sporten of spelen door be-

perkingen in de breedste zin van het 
woord. Sport en spel is immers be-
langrijk voor ieder kind!

Ben je maximaal 16 jaar oud? Geef je 
dan op met broertjes, zusjes, klasge-
nootjes, vrienden en vriendinnen en 
zelfs je ouders mogen meedoen! Sa-
men gaan jullie de uitdaging aan door 
mee te doen aan een ‘obstacle run’, 
een loopparcours waarin diverse ob-
stakels zijn verwerkt. Klimmen, klau-
teren, van een zeephelling, door het 
water…. Er zijn verschillende moei-
lijkheidsgradaties, dus iedereen kan 

meedoen. Het wordt 13 september 
een gezellige, sportieve dag.
Om in te schrijven voor de Kanjer Dirt 
Challenge is toestemming van ouders 
en/of verzorgers nodig. Inschrijven 
bedraagt € 10,00 per persoon en kan 
tot 1 september, op de website is meer 
informatie te vinden.

Deelnemers aan de Kanjer Dirt Chal-
lenge leveren een belangrijke bijdrage 
voor kinderen waarvoor sport en spel 
niet vanzelfsprekend is. Met deze 
Challenge stelt Kanjers voor Kanjers 
alle kinderen in de regio in de gele-
genheid een sportieve, uitdagende 
dag te beleven. Het evenement wordt 
mede georganiseerd door de ZAMC 
die tevens het terrein beschikbaar 
stelt. Alle opbrengsten inclusief het 
inschrijfgeld komen ten goede aan 
Kanjers voor Kanjers, die uitsluitend 
met vrijwilligers werkt. Gerealiseerde 
projecten staan op www.kanjersvoor-
kanjers.nl.

Meer informatie via Linda Winkel-
horst of de site.
   

 ▶ lindaw@skvk.nl
 ▶ www.kanjerchallenge.nl

Op Expeditie Robinson met instructies van zeilkampioene Lobke Berkhout.

Kinderen in Bronckhorst hoeven zich niet te vervelen

Vernieuwde kinderavonturen in Bronckhorst

Zomer in Wichmond
Het stond al weken langs de kant van 
de weg vermeld, Omroep Gelderland 
was onderweg naar het dorp. Wij 
mochten gaan bewijzen dat we de 
mooisten en de leuksten van Gelder-
land zijn. ‘Wij’, want daar hoort Eva 
ook bij.

Donderdag 6 augustus, het stond al in 
de agenda, tussen 10.30u en 18.40u 
was er expres een groot gat gelaten.
Daaromheen activiteiten waar ik niet 
omheen kon.
‘Zomer in Wichmond’, en dan niet al-
leen die drukkende die mij elke dag 
doet twijfelen de klapramen juist 
wel- of niet te sluiten.
Die ons ‘s avonds met alle lichten uit 
en alle deuren open doet afkoelen en 
doet hopen dat geen enkele mug ons 
ooit nog vindt.
Die ons ijsjes doet eten alsof het bo-
terhammen zijn. De zomer die ons 
richting openluchtzwembad en re-
creatieplas drijft als waren wij opge-
jaagde pretparkgasten die wegren-
nen voor een wespenplaag. Die onze 
nieuwe grasmat uitdaagt diepgang 
te zoeken en zich ondanks droogte 
te wortelen in de tuin, zodat wij haar 
volgend jaar kunnen trakteren op een 
zwembadje.

Nee, niet die zomer. Deze zomer sloeg 
op de karavaan van omroep Gelder-
land die neerstreek op het parkeer-
terrein van onze plaatselijke trots. 
Sportvereniging Socii.
Had men van de omroep geweten dat 
maar liefst 113% van onze bevolking 
voornemens was dat met eigen ogen 
te zien, dan hadden ze vast een ande-
re locatie gekozen. Bijvoorbeeld een 
megastal in de buurt, want het enige 
welkome nut van een megastal in ons 
Wichmond zou het overdekken van 
grote feesten voor de lieve bevolking 
zijn. Een andere toegevoegde waarde 
in deze bescheiden en overzichtelijke 
omgeving kan ik mij niet indenken, 
maar dat terzijde.
Om 11.14u exact ging de voordeur-
bel. Buurvrouw en teamlid stond stijf 

van de adrenaline op de stoep. ‘We 
hebben je nodig.’
Heel de Wichmond-Vierakkerse po-
pulatie stond al te timmeren, zagen 
en boren. Zat te naaien, knippen en 
tailleren. Lag te kleuren, verven en 
ontwerpen. Liep te bellen, denken en 
mijmeren. Ieders talent en vakgebied 
kwam onherroepelijk aan bod.
En dus ook het mijne. Gewapend met 
laptop en kinderen fietste ik ons rich-
ting zenuwcentrum.

Hoe mooi, hoe verenigd werden zij 
daar, door media en mensen gekleed 
in paarse truien met daarop het om-
roeplogo.
Hoe uitgedaagd werden zij, om het 
beste in hun gemeenschapsgeest 
naar boven te halen. Om samen te 
werken, iets waar zij al best wat met 
de paplepel ingegoten kaas van gege-
ten hadden. Maar dat op deze dag via 
creativiteit en tijdsdruk naar een nog 
hoger plan getild werd.

De dag waarop zij zichzelf profileren 
mochten in een dorpsparade, waarin 
iedereen - tegen verwachting en in-
borst in - te koop liep met zijn pres-
taties, trots en afkomst. Want dat 
zijn ze niet gewend, zich te etaleren 
in succes en/of misère. Zij houden 
de kopjes hoog of laag en denken: 
Ach, achter elke deur schuilt verdriet, 
overwinning, gejuich en gezeur. Wie 
zijn wij nou?’
Maar daar liepen ze. Gearmd, glimla-
chend, aan de hand van buurvrouw, 
teamlid, lievelingsdier of vaandel. 
Glunderend en glimmend, tegen al-
les bestand en de mooisten van Gel-
derland.

En ik.. Ik was zo koeientrots, zo alpa-
ca-, schapen-, kalfjes- en ganzentrots 
dat ik erbij hoorde. Dat ze dachten: 
‘Wie hebben we allemaal, wie heb-
ben we nodig?’, en dat ze toen bij mij 
aanbelden. Dat mij bij zij hoort. Wij 
dus. Excuseert u mij even, ik ga een 
zandkasteel bouwen met het dorps-
logo erin. Hoezee.

Kanjer Dirt Challenge is een sportieve uitdaging. Foto: Jurgen Pillen Fotografie.

Festival Mañana Mañana nu ook onder water. Foto: Achterhoekfoto
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Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, sier-
hekwerken, poorten en nog veel 
meer!

Verkoop en plaatsen verschillen-
de soorten omheiningen, afraste-
ringen, schuttingen en nog veel 
meer!

Verkoop van diverse merken, nieu-
we en gebruikte aanhangwagens, 
paardentrailers, veetrailers. 
Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Vacatures 4U

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.

Verkoop medewerker 
binnendienst m/v

Heb jij technisch inzicht en vind je het leuk 
om de order intake voor klanten te verzor-
gen en waar nodig van technisch advies te 
voorzien?

Functieomschrijving
In de functie van Verkoop medewerker binnendienst 
ben je veelvuldig in contact met klanten en maak 
je orders zo compleet mogelijk. Dat betekent dat je 
orders controleert en klanten voorziet van aanvullende 
technische informatie. Veel klanten bevinden zich in 
Duitsland, wat betekent dat je goed Duits moet kunnen 
spreken en schrijven. Het betreft een zelfstandige en 
fulltime functie met een technische invalshoek.

Hulpmonteur Luchtkanalen m/v

Ben jij op zoek naar een fulltime baan en heb 
je affiniteit met techniek? 

Functieomschrijving
In de functie van hulpmonteur ben je onder andere 
verantwoordelijk voor de montage van luchtkanalen. 
Het is belangrijk dat je over technisch inzicht beschikt 
en dat je affiniteit hebt met techniek. De werkzaamhe-
den kunnen bij klanten door heel Nederland zijn, dus 
het is belangrijk dat je flexibel bent met betrekking tot 
werktijden. Daarnaast ben je per direct beschikbaar 
en heb je geen hoogtevrees.  

Inkoop Medewerker m/v 

Heb jij ervaring in een technische organisatie 
als inkoop medewerker? 

Functieomschrijving
In de functie van inkoop medewerker is het aan jou 
de taak de organisatie te transformeren naar een 
optimaal ingerichte omgeving voor strategisch en tac-
tisch inkopen. Je hebt veelvuldig overleg met andere 
afdelingen en bent voor belangrijke leveranciers een 
sparringpartner. De organisatie groeit fors in korte 
tijd, dit zorgt voor veel uitdaging en dynamiek binnen 
de gehele organisatie en vraagt meer van de inkoop 
medewerker dan het zorgdragen voor een efficiënte 
inkoop. Bestaande processen en procedures moeten 
worden herzien, zodat de KPI’s en SLA’s passen bij 
de actuele werksituatie. Het team wordt uitgebreid en 
heeft behoefte aan een ervaren inkoop medewerker 
met visie die een strategisch inkoopplan opstelt en 
zorg draagt voor de uitvoering en bewaking hiervan. 
Het SAP systeem moet effectiever worden benut. 
Ideeën over hoe de huidige inrichting van de inkoop-
module inkoop verder kan worden geoptimaliseerd 
komen van jou.

Montagemedewerker m/v

Heb jij technisch inzicht en heb je ervaring in 
de montage en/of productie? 

Functieomschrijving
Je bent een zelfstandig montagemedewerker die 
ervaring heeft met het lezen van tekeningen en het 
afmonteren en stellen van de producten. Het betreft 
een fulltime functie voor langere tijd. 

Gereedschapsbeheerder m/v

Heb jij ervaring met het beheren van gereed-
schappen binnen een moderne organisatie?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever die gespecialiseerd is in 
het produceren van nauwkeurige gereedschapssys-
temen zijn wij op zoek naar een ervaren en kundi-
ge gereedschapsbeheerder. In deze functie ben je 
verantwoordelijk voor het beheren van de gereed-
schappen en het geven van advies met betrek-
king tot het gebruik en de inkoop van (verspanings)
gereedschappen. Je verantwoordelijkheden vallen 
gedeeltelijk binnen het productiegebied, waarbij je 
je bezig houdt met het vervangen, meten en stellen 
van gereedschappen. Tevens beheer je de voorraad 
en zorg je ervoor dat de gereedschappen worden 
geslepen. Verder doe je verbetervoorstellen, heb je 
periodiek overleg met leveranciers, adviseer je ope-
rators over verspaningscondities en de inzet van 
gereedschappen en houd je je bezig 
met het periodiek ijken van het gereed-
schap-voorinstelapparaat. Daarnaast 
ben je verantwoordelijk voor de inkoop, 
waarbij je rekening houdt met de 
instellingen in het ERP-systeem en 
de raamovereenkomsten met leveran-
ciers. Je fiatteert besteladviezen en 
stelt inkoopopdrachten op. Je contro-
leert orderbevestigingen en bewaakt 
levertijden. Tot slot behoort informatie-
beheer (leveranciersgegevens, inkoop-
gegevens, logistieke instellingen etc.) 
ook tot je takenpakket.

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

ZOEKENWIJ
EEN

Heeft een van de bovenstaande vacatures jouw interesse gewekt?Heeft een van de bovenstaande vacatures jouw interesse gewekt?
Mail dan je sollicitatie naar mtemolder@reigersuspension.com of verstuur hem per post t.a.v. 

Manon te Molder, Molenenk 5a, 7255 AX Hengelo Gld. 

Programmeren, afstellen en bedienen van 
een CNC-freesbank (3-assig / 4-assig);
Mogelijkheid om 5-assig te leren frezen;     
Uitvoeren van gevarieerd freeswerk;
Meedenken in de ontwerpfase;
Verantwoordelijk zijn voor de fabricage van
onderdelen van schokdempers en aan-
verwante producten;

Instellen en bedienen van de conventionele
draaibanken;            
Uitvoeren van gevarieerde draaibewerkingen;
Actief betrokken zijn bij de fabricage van 
prototypes en revisiewerkzaamheden aan 
schokdempers en aanverwante producten.

1 CNC-frezer / programmeur
Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

2 Conventioneel draaier

Programmeren, afstellen en bedienen van 
de CNC-draaibanken;   
Uitvoeren van gevarieerde draaibewerkingen;
Verantwoordelijk zijn voor de fabricage van 
onderdelen van schokdempers en aan-
verwante producten.

3 CNC-draaier

Kijk voor meer informatie op onze website!

WWW.REIGERSUSPENSION.COM

Kijk voor meer informatie op onze website!

WWW.REIGERSUSPENSION.COM

Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit: Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

! Voor deze functies is het van belang dat je:
Beschikt over MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting werktuigbouwkunde en verspanende technieken;
Beschikt over werkervaving;
Nauwkeurig, accuraat en kwaliteitsgericht bent;
Makkelijk kunt schakelen tussen diverse werkzaamheden.

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

met advies
& service
voor uw

event

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

E V E N T  C A T E R I N G

www.fijnschilderen.nl
Leslocatie: Van Hetenstraat 57, Deventer - Tel.: 0573 - 45 90 85  of  06 - 53 26 50 28

Een unieke opleiding voor iedereen die realistisch wil leren schilderen in de traditie van de klassieke technieken. 
De opleiding realistisch schilderen is bedoeld voor zowel beginners als voor de meer geoefende schilder die de 
technieken wil uitbouwen en verfijnen. Dat kan in een jaaropleiding van 30 lessen of in een week- of dagoplei-
ding van 9 dagen. Het lesprogramma bestaat uit het aanleren van vele relevante technieken zoals het weergeven 
van stofuitdrukking, compositie en kleurmengen. In de opleiding komen alle thema’s van het schilderen aan de 
orde: stillevens, dieren, landschappen- en portretschilderen. 

GRATIS 
PROEFLES

Gratis proefles 
Tijdens deze proefles leert u, door te doen, één van de vele 
technieken van het fijnschilderen en u krijgt alle informatie 
over de opleiding realistisch fijnschilderen die in maart en 
september start. De proefles is gratis. Voor materiaalgebruik 
vragen wij een bijdrage van e 10,-.

Geef u op voor één van de proefles-dagen!
De proeflessen worden gegeven op:
vrijdagmiddagen van 12.30 tot 15.30 uur of
zaterdagochtenden van 9.30 tot 12.30 uur.
Via: info@fijnschilderen.nl
of bel: 0573-459085

*Lees de voorwaarden op onze site.

Opleiding realistisch fijnschilderen
Adv. Uitg. Wevers - Achterhoek: 164x175

vrijdagmiddagen van 12.30 tot 15.30 uur ofvrijdagmiddagen van 12.30 tot 15.30 uur of
zaterdagochtenden van 9.30 tot 12.30 uur.
vrijdagmiddagen van 12.30 tot 15.30 uur of
zaterdagochtenden van 9.30 tot 12.30 uur.

op vrijdag midd. 28 aug., 

of zaterdag och. 29 aug.,

of vrijdag midd. 4 sept., 

of zaterdag och. 5 sept., 

of vrijdag midd. 11 sept., 

of zaterdag och. 12 sept.Nieuwsgierig naar werk van cursisten?
Kijk op www.fijnschilderen.nl
Nieuwsgierig naar werk van cursisten?Nieuwsgierig naar werk van cursisten?
Kijk op www.fijnschilderen.nlKijk op www.fijnschilderen.nl

Leslocatie: Van Hetenstraat 57, Deventer - Tel.: 0573 - 45 90 85  of  06 - 53 26 50 28of  06 - 53 26 50 28of

*Lees de voorwaarden op onze site.*Lees de voorwaarden op onze site.*Lees de voorwaarden op onze site.

Start lessen in september 2015 en maart 2016

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



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:
22 - 23 augustus: D. Stolk Ruurlo: 0573-452021
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 23 augustus  
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, viering Maaltijd van de 
Heer in de Gereformeerde Kerk

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 23 augustus  
10.00 uur: ds. J. Kool. 
1e C: Diaconaal werk: WPO Adoptieplan; 
2e C: Eredienst & Pastoraat
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 23 augustus, 10.00 uur, Ds. T. Wiersum, Openlucht-
dienst

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 augustus 17.00 uur: Woord en 
Communieviering. vg. diaken Th. ten Bruin 
Zondag 23 augustus 10.00 uur: Openluchtviering 
vg. diaken Th. ten Bruin 

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 augustus 9.30 uur: Woord en Communieviering 
vg. diaken G. Oude Groen 

Te huur: Kantoorruimte op een 
rustige, koele plek in Vorden. 06-
54323046
   
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. Goos-
sens, tel. 06 - 21 92 23 08. Alleen op 
afspraak.
   
KIPPENMESTKORRELS, het beste 
voor uw GROENTE-SIERTUIN en 
GAZON. 25 Kg zak 7 euro, 4 zakken 
25 euro. Morsdijk 2, Ruurlo. 06-
12971503.
   
Bert van Genderen koopt en haalt 
uw boeken en betaalt à contant. 
Tel. (0543) 45 13 11.
   
Te koop gevraagd: antiek, curiosa 
en alles wat verzameld wordt. Ook 
complete inboedels. Verzamel-
huis Warnsveld, Rijksstraatweg 35, 
(0575) 52 29 19.
   
Proeftraining loopgroep Runners 
Vorden 27 aug 19.30 ‘t Jebbink Vor-
den. Kijk op www.runners-vorden.nl

Gevraagd: Huish. hulp voor 3 uur per 
week in Vorden. Brieven onder num-
mer 34 - 001
   
Wespennesten bestrijding 06-
54323046; Martin Spiegelenberg
   
GASTOUDER AANGEBODEN. Erva-
ren, flexibele kleinschalige opvang 
aangeboden in Vorden. Tel 0575-
530113/06-13386085 
   
In september start nieuwe cursus 
BEELDHOUWEN IN STEEN, Voor be-
ginners en gevorderden. Locatie: 
Velhorst, Lochem. Gereedschap ed. 
aanwezig. 
8 zaterdagochtenden. info: Saskia 
Koning.com tel: 06-25024684.
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel gewoon 
Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 
29 16, (06) 51 60 15 16.
   
Heeft u last van wespen, mollen of 
ander ongedierte??? Bel: 06-1049 
9025.

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

19 t/m 25 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 19 aug. Spinaziesoep/Wiener Zwiebelrostbraten met gebakken uien, 
aardappelen en groente 

Donderdag 20 aug. ½ Gegrild haantje met jus, appelmoes, frieten en  
rauwkostsalade/Tiramisu met slagroom

Vrijdag 21 aug. Fritatten soep/Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente
Zaterdag 22 aug. Saté varkenshaas met pindasaus, aardappelen en  groente/

IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 24 aug. Gesloten
Dinsdag 25 aug. Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/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

Knip en naailes,  
opleiding tot Coupeuse.

Start 1 september 2015.

Info en opgave,  
Modevakschool Gerdien.

Tel.: 0573 – 461242.

VLOOIENMARKT 
DIDAM 

zondag 23 aug.
10.00 - 17.00 uur

MARKTHAL
Marktplein 3

Info Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl

Uitnodiging 
Algemene Ledenjaarvergadering 
2015.

Geacht lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor de 
algemene ledenvergadering.

Datum: 2 september 2015. Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Dorpscentrum Vorden.

Agenda
 1.  Opening.
 2.  Mededelingen.
 3.  Notulen vorige ledenvergadering.
 4.  Jaarverslag 2014.
 5.  Financieel verslag 2014 en begroting 2015.
 6.  Verslag kascontrole-commissie.
 7.  Verkiezing nieuw lid kascontrole-commissie.
 8.  Bestuursverkiezing.
 9.  Rondvraag.
10. Sluiting.

De notulen/verslagen genoemd onder agendapunten 3 en 4 zijn een 
week voor aanvang van de jaarvergadering via het secretariaat op te 
vragen. Overige documenten zijn tijdens de jaarvergadering ter inzage.

In 2015: Hans van der Linden aftredend en herkiesbaar.
              Martin Westerik aftredend en niet herkiesbaar.
              Derk Nijenhuis tussentijds aftredend.  

Voor de benoeming tot lid van het bestuur kunnen kandidaten worden 
voorgedragen. Door ten minste tien, niet van het bestuur deel uitma-
kende stemgerechtigde leden. Deze voordracht dient plaats te vinden 
bij door de voordragers ondertekend geschrift, en door de voorgedra-
gene(n) voor akkoord is mede-ondertekend en bij het bestuur moet 
worden ingediend tenminste een uur voor het vastgestelde aanvangs-
tijd van de vergadering.

Secretariaat: Jan ten Barge
  Mispelkampdijk 36, 7251DC Vorden
  Telefoon: (0575)552622
  E-mail: secretaris@huurdershevo.nl



22 en 23 
augustus 

2015

SPORTPARK vv VORDEN
Oude Zutphenseweg 11 Vorden

www.kuijpertoernooi.nl

Arsenal

AZ

Bayer 04 Leverkusen

Feyenoord

KRC Genk

Middlesbrough FC

PSV

RSC Anderlecht

vv Vorden

Willem II

Internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13
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Voor de                 
     ste  keer

Foto, Patrick van Gemert (Zutphens Persbureau)


