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Deze hydrofoor wordt gebruikt om 
de druk te reguleren in het warm-
waterleidingnet van stadsverwar-
ming in het westen van het land. Met 
stadsverwarming worden woningen 
verwarmd door middel van warmwa-
terleidingen. Dat warme water wordt 
vanuit een krachtcentrale naar de 
woningen getransporteerd. Aange-
zien deze centrale niet uitgeschakeld 
kan worden, is er een enorme opslag-
tank nodig om de warmte bij een dal 
in het gebruik op te slaan. Bij pieken 
stroomt het juist weer door de leidin-
gen. De hydrofoor met een inhoud 
van 182m3 en onder een druk van 
13 bar, zorgt ervoor dat er voldoende 
druk op de leidingen blijft. 
Klussen als deze zijn in goede handen 
bij Gems. Het Vordense bedrijf bouwt 
al sinds 1830 tanks en apparaten voor 
de chemische en petrochemische 
industrie. Onder meer grote mul-
tinationals als Akzo Nobel en Shell 
maken gebruik van de expertise die 
volop aanwezig is bij Gems. De tanks 

worden niet alleen gebouwd, maar 
ook uitgebreid getest in de hallen aan 
de Industrieweg in Vorden. 
Deze hydrofoor behoort tot de gro-
tere tanks die bij Gems worden ge-
maakt en werd met een convoi excep-
tionnel via de rondweg en de N346 
naar de haven in Lochem vervoerd. 

De bijbehorende opslagtank met een 
inhoud van 24000 m3 kan niet wor-
den vervoerd en wordt ter plekke op-
gebouwd.
Het is niet de eerste keer dat er vanuit 
Gems dergelijke grote tanks worden 
getransporteerd en het bedrijf ver-
wacht dat het de komende tijd vaker 

gaat voorkomen. “We merken dat de 
economie aantrekt”, vertelt sales ma-
nager Dennis Eijkelkamp. “Gems is 
weer steeds meer betrokken bij pro-
jecten met deze omvang. Zo zullen 
we eind dit jaar drie enorme warm-
tewisselaars afleveren voor een soort-
gelijk project.”

Spectaculair transport van 32 ton wegende tank vanaf industrieterrein naar Lochem

‘Druk op de ketel’ in de Randstad dankzij 
Gems uit Vorden
Vorden - Maar liefst 32 ton zwaar, 
ruim 13 meter hoog en een dia-
meter van 4,5 meter, dat zijn de 
imposante afmetingen van de 
zogeheten hydrofoor die Gems 
uit Vorden in opdracht van een 
grote energieleverancier maakte. 
Met een speciaal transport werd 
het gevaarte donderdagavond 14 
augustus vanaf het industrieter-
rein in Vorden naar de haven aan 
het Twentekanaal in Lochem ge-
bracht.

Donderdag 14 augustus werd deze gigantische tank vervoerd van Gems in Vorden naar de haven in Lochem.

Met spelers tot 13 jaar uit de gele-
dingen van Feyenoord, PSV, Willem 
II, FC Twente, Bayer 04 Leverkusen, 
Lierse SK, West Ham United, KV Me-
chelen, Borussia Mönchengladbach 
en een selectie van vv Vorden liggen 
er op zaterdag en zondag twee prach-
tige toernooidagen die bol staan van 
spelvreugde in het verschiet. De nog 
ongeslepen diamantjes laten vaak 
zien al over een flinke hoeveelheid 
techniek, tactisch inzicht en ook 
kracht te beschikken. Voetballiefheb-
bers zullen hun vingers hierbij aflik-
ken.
De organisatie van het Kuijpertoer-
nooi wil echter meer bieden dan al-
leen voetbal. Jan Borgonjen: “Neem 
de broetjes, zusjes, neefjes en nichtjes 
van de spelers. Aan hen ben je haast 
verplicht om vermaak naast het voet-
bal te bieden.” Daarom is er een kids-
plein met onder meer een springkus-
sen en een draaimolen.
Net als andere jaren is er ook weer 
een VIP-tent voor de sponsoren van 
het toernooi. Die sponsoren wil de 

commissie in de toekomst nog veel 
meer gaan bieden. “In plaats van 
sponsoring zou je dan meer over 
partnerships kunnen spreken”, zegt 
Borgonjen. Dit jaar zijn er al enkele 
mooie samenwerkingsverbanden 
ontstaan. “Zo stelt Wijnhandel Smit 
speciale Kuijperwijn beschikbaar en 
staat Autobedrijf Groot Jebbink weer 
met een stand op het toernooiter-
rein.”
Borgonjen hoopt dat er de komende 
jaren meer van dit soort initiatieven 
ontstaan. “Het zou mooi zijn als be-
drijven productpresentaties geven 
tijdens het toernooi”, fantaseert het 
commissielid hardop. “Ondernemers 
kunnen naar het Kuijpertoernooi ko-
men met het gezin, maar ook met 

hun relaties. Zo wordt het nuttige 
met het aangename gecombineerd.”
Voetbal zal echter altijd de boven-
toon voeren, belooft Borgonjen. “Het 
kan echter ook uitstekend als verbin-
dende factor dienen.” En daar moet 
je als toernooiorganisatie gebruik van 
maken.
Het Kuijpertoernooi begint zaterdag 
om 10.30 uur op het terrein van VV 
Vorden en om 16.00 uur wordt die 
dag de laatste wedstrijd gespeeld. 
Zondag beginnen de wedstrijden om 
9.00 uur. Om 17.00 uur wordt de be-
ker aan de winnaar uitgereikt.

Meer info:
www.kuijpertoernooi.nl

Voetbal als verbindende factor 
op Kuijpertoernooi
Vorden - Aankomend weekend is 
het zover: jong talent van prof-
clubs uit binnen- en buitenland 
komt naar het terrein van VV 
Vorden voor het Wim Kuijper-
toernooi. Zaterdag en zondag 
is het smullen geblazen voor de 
echte voetballiefhebbers. Het 
Kuijpertoernooi is echter meer 
dan alleen een voetbaltoernooi. 
“We willen doorgroeien naar een 
volwaardig event”, vertelt het ge-
dreven en ambitieuze commissie-
lid Jan Borgonjen.
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Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws op 
www.contact.nl
Daar vindt u ook 
de volledige 
inhoud van deze 
krant en het 
 openbare archief.

! nnp Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

PUPPY TE KOOP

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

I.v.m. familieomstandigheden 

kunt u met 2 personen voor de 

helft van de prijs met een ver-

zorgde busreis naar Schwar-

zwald. Prijs voor 2 personen 

€ 200,-. Vertrek 22 augustus 

en terugreis 25 augustus. Tel: 

0575 – 46 21 38 / 06 – 30 82

54 87

Gevraagd: hulp in de huis-

houding voor 2 buren Medler/

Kranenburg voor 1 dag in de 

week. tel. 06 46 25 14 10 of

06 44 96 68 29.

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

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

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

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

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

Tandarts
23 - 24 augustus: G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, 0573-251870.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 24 augustus: 10.00 uur: ds. M.H. Leistra uit Steenderen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 24 augustus: 10.00 uur: ds. J. Kool,  Viering H Avondmaal

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 24 augustus: 10.00 uur: voorganger: Ds. T. Wiersum.
Oecumenische openluchtdienst in de RK pastorietuin.

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 augustus: 11.15 uur: Eucharistieviering, 
vg. F. Zandbelt, em.-priester. 

R.K. kerk Vierakker
Zondag 24 augustus: 10.00 uur: Oecumenische viering, kermis, 
vg. diaken Th. ten Bruin. 

Weekenddiensten

Aangeboden: Hulp bij onder-

houd aan tuin en erf of andere 

werkzaamheden. Tel. (0575) 

461733.

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

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

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

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

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

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

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

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

Dagmenu’s 20 t/m 26 augustus

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

Woensdag 20 augustus
Groentesoep / Varkensmedaillons met champignonsaus, aard-
appelkroketten en groente

Donderdag 21 augustus
½ Gegrild haantje met jus, appelmoes, frieten en zomer rauw-
kostsalade / Bavaroise met slagroom

Vrijdag 22 augustus
Bosuiensoep / Vislasagna home-made met zomer rauwkostsa-
lade en Parmezaanse kaas

Zaterdag 23 augustus (alleen afhalen en bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, nasi, eitje, kroepoek en 
salade / IJs met slagroom

Maandag 25 augustus
Gesloten

Dinsdag 26 augustus
Wiener Schnitzel met frieten en zomerse rauwkostsalade / IJs 
met slagroom

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

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

KRINGLOOP De Boedelhof

Enkweg 17b in Vorden

di t/m vrij 9.00-17.00

zaterdag 9.00-16.00

laatste zaterdag van de maand

magazijnverkoop.

www.deboedelhof.nl

Te huur ruim boerderij-

appartement inl. 0575 551754

steenderen:nieuwe start

gespr.grp;1e keer 4/9 10-12

uur. Centraal thema: vergeven,

hoe doe ik dat. Info pieter

vegter 06-18698087

Engels met eenv.  gram. on-

derb. en veel gespreksoef. te-

gen kl. verg. 0543 - 451476 /

treesrotsbeusink@gmail.com

KNIP- EN NAAILES
Opleiding tot Coupeuse 
Start 1 september 2014

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

‘Gerdien’
Tel. (0573) 46 12 42

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.



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

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

Word donateur

juist nu!

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

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

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 25 augustus 2014

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

KLEI LEKKER
Bildtstar aardappelen 10 kilo € 4.98
Trostomaten 500 gram
+ 1 komkommer  samen € 0.79
Hollandse Triumph peren kilo € 0.99
Deze week!!!!!!
Onze kant en klare maaltijden

2 HALEN = 1 BETALEN

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

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Volop fruit zo uit onze Bongerd!!!!
Harde Uien 5 kilo 2.50

Pruimen zo uit onze bongerd 500 gram 0.75
Nectarina`s kilo 0.99

Nieuwe oogst handperen Triumph kilo 0.99
Malse Hollandse Slabonen kilo 0.99 

Kadotip !! Doe het met een Streekproductenpakket 

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

Alleen op afspraak.

Donderdag 28 augustus zijn wij 60 jaar getrouwd.

Hierbij nodigen wij u uit voor een receptie op 
30 augustus 2014 van 14.30 tot 16.30 uur in 
Café Mentink, Groenloseweg 57, 7261 RM  Ruurlo.

Henk en Betsie Stegeman
Clauslaan 9
7261 XM  Ruurlo
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden 
kiprollade

GRATIS 100 GRAM KIPSALADE

SPECIAL

Sweet blue 
surprise

245
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Verse saté van 
varkenshaas

MET GRATIS 
SATÉSAUS

KEURSLAGERKOOPJE

Duitse
Biefstuk

550
4 stuks

MAALTIJD IDEE

Macaroni

398
500 gram

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

voor An van An
„Je bent me zo dierbaar,

altijd geweest.”

Aanwezig in afwezigheid
en daardoor nooit verleden tijd.

22-8-13    -    22-8-14

T: 0575-512085
Dreef 8 Zutphen

www.cinemajestic.nl

CINEMAJESTIC
WEEKPROGRAMMA 
PER FILM
CUBAN FURY
Komedie met Nick Frost als voormalig salsa-
danser die een come-back wil maken
maandag 25-08 19:00 uur

LUCY
Actiefilm met Scarlett Johansson die in een 
agressieve vrouw verandert wanneer tijdens 
een drugsdeal een verboden goedje in haar 
bloed terechtkomt
donderdag 21-08 21:00 uur
vrijdag 22-08 21:00 uur
zaterdag 23-08 21:00 uur
zondag 24-08 21:00 uur
maandag 25-08 21:00 uur
dinsdag 26-08 21:00 uur
woensdag 27-08 21:00 uur

EXPENDABLES 3
Derde deel van de ensemble-actiefilms met alle 
grote actiehelden
donderdag 21-08 19:00 uur 21:30 uur
vrijdag 22-08 19:00 uur 21:30 uur
zaterdag 23-08 19:00 uur 21:30 uur
zondag 24-08 19:00 uur 21:30 uur
maandag 25-08 19:00 uur 21:30 uur
dinsdag 26-08 19:00 uur 21:30 uur
woensdag 27-08 19:00 uur 21:30 uur

NINJA TURTLES (3D)
Turtles-reboot van producent Michael Bay De 
vier Teenage Mutant Ninja Turtles nemen het 
op tegen Shredder en zijn boosaardige Foot 
Clan die heersen over New York. Hierbij heb-
ben ze de hulp nodig van journalist April en 
haar lollige cameraman Vern Fenwick. 
donderdag 21-08 16:15 uur 18:45 uur
vrijdag 22-08 16:15 uur 18:45 uur
zaterdag 23-08 16:15 uur 18:45 uur
zondag 24-08 16:15 uur 18:45 uur
maandag 25-08 18:45 uur
dinsdag 26-08 18:45 uur
woensdag 27-08 18:45 uur

GUARDIANS OF THE GALAXY 3D
Superheldenfilm gebaseerd op de gelijknamige 
stripreeks over Peter Quill (Chris Pratt) die aan 
het hoofd staat van een groep buitenaardse 
superhelden 
donderdag 21-08 18:45 uur 21:00 uur
vrijdag 22-08 18:45 uur 21:00 uur
zaterdag 23-08 18:45 uur 21:00 uur
zondag 24-08 18:45 uur 21:00 uur
maandag 25-08  21:00 uur
dinsdag 26-08 18:45 uur 21:00 uur
woensdag 27-08 18:45 uur 21:00 uur

SEX TAPE
Cameron Diaz en Jason Segel blazen hun inge-
dutte liefdesleven nieuw leven in door een drie 
uur durende sekstape te maken
donderdag 21-08 21:30 uur
vrijdag 22-08 21:30 uur
zaterdag 23-08 21:30 uur
zondag 24-08 21:30 uur
maandag 25-08 21:30 uur
dinsdag 26-08 21:30 uur
woensdag 27-08 21:30 uur

FAULT IN OUR STARS
Boekverfilming waarin Shailene Woodley een 
leuke jongen ontmoet bij haar praatgroep voor 
kankerpatiënten
donderdag 21-08 16:00 uur 19:00 uur
vrijdag 22-08 16:00 uur 19:00 uur
zaterdag 23-08 16:00 uur 19:00 uur
zondag 24-08 16:00 uur 19:00 uur
maandag 25-08 19:00 uur
dinsdag 26-08 19:00 uur
woensdag 27-08 19:00 uur

OORLOGSGEHEIMEN
Drama over twee jongens wiens vriendschap op 
de proef wordt gesteld door de geheimen die 
de Tweede Wereldoorlog naar hun dorp brengt
donderdag 21-08 16:00 uur
vrijdag 22-08 16:00 uur
zaterdag 23-08 16:00 uur
zondag 24-08 16:00 uur

KOEMBA DE ZEBRA 2D NL
Animatiefilm over een half-gestreepte zebra die 
zich op een gevaarlijk avontuur stort, nadat hij 
door zijn kudde verstoten wordt
donderdag 21-08 14:00 uur
vrijdag 22-08 14:00 uur
zaterdag 23-08 14:00 uur
zondag 24-08 14:00 uur
maandag 25-08 15:00 uur
dinsdag 26-08 15:00 uur
woensdag 27-08 15:00 uur

HEKSEN BESTAAN NIET
Nederlandse familiefilm waarin het bijzondere 
meisje Katie op haar dertiende verjaardag een 
amulet krijgt, dat haar magische krachten ver-
sterkt
donderdag 21-08 13:45 uur
vrijdag 22-08 13:45 uur
zaterdag 23-08 13:45 uur
zondag 24-08 13:45 uur
maandag 25-08 14:30 uur
dinsdag 26-08 14:30 uur
woensdag 27-08 14:30 uur

PLANES:REDDEN & BLUSSEN 3D NL
Vervolg op Disneys Planes met Dane Cook 
als Dusty
donderdag 21-08 13:45 uur
vrijdag 22-08 13:45 uur
zaterdag 23-08 13:45 uur
zondag 24-08 13:45 uur
maandag 25-08 15:00 uur
dinsdag 26-08 15:00 uur
woensdag 27-08 15:00 uur

HOE TEM JE EEN DRAAK 2 (3D NL)
Vervolg op de animatiefilm How to Train Your 
Dragon waarin Hiccup en Astrid op avontuur 
door de wolken gaan
donderdag 21-08 13:45 uur 16:15 uur
vrijdag 22-08 13:45 uur 16:15 uur
zaterdag 23-08 13:45 uur 16:15 uur
zondag 24-08 13:45 uur 16:15 uur
maandag 25-08 14:30 uur
dinsdag 26-08 14:30 uur
woensdag 27-08 14:30 uur

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Wij zijn God dankbaar en erg blij met de geboorte 
van onze dochter en mijn zusje

Jolijn Jitske
Jolijn is geboren op 15 augustus 2014.

René en Willemien Dijkman-Jansen
Simon

Kapelweg 10
7251 KM Vorden
Tel. 0575-470248



Voor de 24ste keer Internationaal jeugdvoetbaltoernooi U13

23 en 24 augustus 2014

SPORTPARK vv VORDEN

Oude Zutphenseweg 11 Vorden

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach

KV Mechelen

Lierse SK

West Ham United

Feyenoord

FC Twente

PSV

vv Vorden

Willem II

www.kuijpertoernooi.nl

Ontdek de internationals van morgen!

Voor het laatste 
toernooinieuws:

Kortingsbon

2014

Tegen inlevering van deze bon krijgt u een korting op de 
entreeprijs van het 24e Wim Kuijpertoernooi.

Dagkaart zaterdag 23 augustus 2014
Normaal € 6,00 met bon € 5,00

Dagkaart zondag 24 augustus 2014
Normaal € 6,00 met bon € 5,00

Alleen originele kortingsbonnen worden geaccepteerd.



Hier laten 29 enthousiaste kinderen 
zien hoe ze hun kalfje de afgelopen 
drie maanden hebben verzorgd, hoe 
goed ze het kalfje kunnen voorbren-
gen (opstellen) en hoe mooi ze het 
kalfje hebben gewassen (toiletteren). 
Hiermee kunnen ze mooie bekers 
winnen. De kinderen zijn ingedeeld 
in 5 leeftijdscategorieën en zijn in de 
afgelopen periode al twee keer thuis 
bezocht door een jury. 

Ook hebben de kinderen een wed-
strijdboekje bijgehouden waarin 
staat wat het kalfje heeft gegeten in 

deze drie maanden en wat ze zoal 
hebben meegemaakt, aangevuld met 
mooie tekeningen en foto’s.
We hopen dat het net als andere 

jaren een mooie en gezellige dag 
wordt, dus kom allen naar camping 
de “Warnstee” om te kijken naar de 
kinderen met hun kalfjes.

Eindkeuring KOC Bronckhorst op camping Warnstee

Negenentwintig enthousiaste kinderen 
presenteren hun kalfje aan de jury
Wichmond - Zaterdag 23 augus-
tus is het zover. Dan wordt voor 
de zesde keer de eindkeuring 
van de Kalveropfokclub Bronck-
horst georganiseerd. Deze eind-
keuring is bij camping de Warn-
stee, Lankhorsterstraat 34 in 
Wichmond. De officiële keuring 
van KOC Bronckhorst begint om 
10.20 uur.

’s Avonds heeft de tuin een heel an-
dere uitstraling dan overdag: het 
licht is zachter, het is stiller en in de 
schemering vliegen de vleermuizen. 
De eigenaren van Theetuin Vierak-
ker nodigen iedereen van harte uit 
om dat te komen ervaren. De avond 
begint op het tuinterras met koffie 

of thee en iets lekkers. Daarna is er 
een wandeling door de tuin waarbij
vooral aandacht wordt geschonken
aan allerlei bijzondere of bijzonder 
mooie planten. Tenslotte eindigt de
avond weer op het terras waar je op
eigen gelegenheid kunt nagenieten
met een drankje.
Deelname aan zo’n heerlijke, zwoele
avond in de Theetuin kost € 5,- per
persoon, inclusief koffie of thee met
wat lekkers. Aanmelding is niet no-
dig.

ZomerAvondTuin Vierakker
Vierakker - Zaterdag 23 augustus 
van 20.00 tot 22.00 uur organise-
ren de eigenaren van Theetuin 
Vierakker ‘ZomerAvondTuin’.

De deuren van het kasteel zijn voor 
één dag open en Natuurmonumenten 
heet je van harte welkom. Geniet van 
de verhalen en beleef de geheimen 
van de gebouwen, tuin en landerijen. 
Er is die dag van alles te doen voor 
jong en oud. Leden van Natuurmonu-
menten betalen 3 euro per persoon, 
kinderen leden 2 euro, niet-leden 5 
euro en kinderen niet-leden 4 euro. 
Er is voldoende parkeerruimte, tarief 
is 2 euro per auto. Landgoed Hackfort 
is gelegen aan de Baakseweg 8 te Vor-
den. Kijk voor het volledige program-
ma op www.nm.nl/hackfortfestival.  

Programma
Tijdens het festival is het kasteel te 
bezoeken en bruist het van de activi-
teiten op de kasteelweide en rondom 
de moestuin. Ook de watermolen en 
landgoedboerderij het Bosmanshuis 
zijn open. Neem een kijkje! Er is een 

beeldenrestaurateur aan het werk 
en verspreid over het landgoed staan 
werken van 18 kunstenaars. Zelf cre-
atief aan de slag? Kom sieraden ma-
ken van speksteen. 
Ontmoet de imker bij het bijenpaleis 
en struin gezellig rond bij kraampjes 
met landgoedproducten. Maak ken-
nis met de herder en zijn schapen, 
neem een kijkje bij het wol spinnen 
en de ambachtelijke en hippe wolar-
tikelen. Ook is er een appeldeskun-
dige aanwezig. Kom appels proeven 
of maak een appelhuisje voor vogels. 

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

natuurmonumenten.nl/cultuurmo-
numentenmaand. Volg ons op @
NM_Gelderland en Facebook/Land 
goedHackfort.

Bezoek het Hackfortfestival

Ontdek de verborgen schatten 
van landgoed Hackfort
Vorden - Kom op zondag 7 september naar het Hackfortfestival in 
Vorden en ontdek tussen 10.00 en 17.00 uur de verborgen schatten 
van landgoed Hackfort! Hackfort kent vele verborgen schatten. Ken 
je de trotse leeuwenbeelden bij de ingang van het landgoed of de mo-
numentale trap in het kasteel? Ben je al eens via de wenteltrap in de 
toren naar de grote zaal geklommen? Het kan op 7 september.

Foto: Ferry Siemensma van Natuurmonu-
menten

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Deze apps zijn de programma’s die 
op de iPad staan. Naast de standaard 
apps die op uw iPad staan, kunt u ve-
le (gratis en betaalde) apps toevoegen 
via de Appstore. Dit is de webwinkel 
met alle apps. U kunt verbinding ma-
ken met het Internet via een draad-
loos netwerk: Wi-Fi . Veel openbare 
gebouwen hebben een gratis net-
werk. 
Momenteel worden in Vorden, Hen-
gelo en Steenderen cursussen gege-
ven onder de vlag van Stichting Wel-
zijn en Senior Web. Er is een cursus 

voor beginners (5 lessen) en een cur-
sus voor gevorderden (3 lessen). De
groepsgrootte is vijf personen. Dus
veel persoonlijke aandacht.
Bij voldoende aanmeldingen starten
we zowel in Hengelo en Vorden en 
mogelijk ook in Steenderen. De cur-
sus in Hengelo start op maandag 15
september en de cursus in Vorden 
op donderdagmiddag 18 september.
Voor inlichtingen en opgave kunt u
contact opnemen met Stichting Wel-
zijn Vorden: 0575-553405 (maandag
t/m donderdag 9.00 – 11.00 uur).

Cursus iPad

Regio - De  introductie van de iPad verloopt met een sneltreinvaart.
Er zijn en worden miljoenen exemplaren verkocht. De populariteit 
van de iPad is niet verwonderlijk. Het is een eenvoudig te bedienen
apparaat, waarmee u ontzettend veel kunt doen. Niet alleen surfen op
het internet en e-mailen, maar ook uw agenda bijhouden, spelletjes
spelen, foto’s en films maken cq. bekijken. Maar ook boeken, kranten
of tijdschriften lezen. Dit is mogelijk met de zogenaamde Apps.

Er is redelijk veel vis gevangen waar-
van 1 grote brasem door mevrouw 

van Amerongen. Deze brasem maak-
te duidelijk het verschil in de einduit-
slag:
 
1. J.C .van Amerongen: 2156 gram;
2. W. Vreeman: 679  gram;
3. G. Eggink: 622  gram.

Grote Brasem beslist de uitslag
Vorden - Op 14 juli is de zesde 
55+ wedstrijd gehouden van De 
Snoekbaars in de Berkel te Lo-
chem.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Het is weer zo ver, de feestweek van Wichmond. Ook dit jaar staat 
er weer genoeg op het programma; de fietstocht, het Dolle Dinsdag 
Zangfestijn, de senioren feestavond, de (kinder)spelen, het vogelschie-
ten en vogelgooien, de optocht, de feestavonden en bij de tent allerlei 
kermisattracties.

Dit jaar zal D’n Olde Kriet (DOK) net als het jaar hiervoor deze week 
aanvullen met leuke activiteiten zoals de karaoke avond en de muziek-
avond met de populaire band ‘Underkoffer’. Ook staat DOK zondag met 
een tent bij de optocht voor de nodige verfrissingen. Oftewel, een leuke, 
drukke, maar vooral ook gezellige boel bij DOK in de feestweek!

U kunt deze week natuurlijk ook gewoon bij ons terecht voor een  drankje, 
een lekkere lunch, maaltijd of snack. 
Ook de cafetaria is gewoon open.

MA 25 AUGUSTUS v.a. 20.00 uur

DO 28 AUGUSTUS v.a. 21.00 uur

ZO 31 AUGUSTUS
 bij de optocht



Familie den Haag uit Gouda was met 
zijn vrouw en drie kinderen voor het 
eerst in Hengelo. “Ik kende de Ach-
terhoek van vroeger. Andere jaren 
gingen we naar het buitenland, maar 
dat was nu met een kleintje van vijf 
maanden niet handig. Het bevalt ons 
hier prima. We hadden de camping 
gekozen op basis van recensies op 
een website en het kwam allemaal 
uit. Kindvriendelijk, animatie, rustig, 
grote plekken, mooie omgeving. We 
hebben al diverse dagtrips gemaakt,” 
aldus de heer den Haag.
Franck van End uit Woerden beves-
tigt dit. “Ik heb de hele wereld al ge-
zien, maar Nederland is ook prachtig. 
Dit is een leuke camping en ideaal 
voor kinderen. Speeltuin, activitei-
ten, knutselclub, zwembad, noem 
maar op. En de omgeving is schit-
terend met vriendelijke mensen. Na 
een storm kwam de eigenaar langs 
om te vragen of er geen schade was 
geleden; waar maak je dat nog mee?”

Niet alle zomergasten komen uit het 
westen van Nederland. Liefst 80% 
komt uit de nabije omgeving; Zut-
phen, Doetinchem en zelfs uit Hen-
gelo zelf. Zij hebben jaarplaatsen, in 
totaal ruim 100 en zorgen voor de 
vaste bezetting en inkomsten. Fami-
lie Beekhuizen uit Doetinchem staat 
hier voor het derde achtereenvol-
gende jaar. “We huren de grond van 
deze plek en hebben daar een cara-
van opgezet. We komen hier vrijwel 
elk weekend en de zomervakantie. 
Het is lekker dicht bij huis en je bent 
toch weg. Van hieruit maken we al-

lerlei uitjes, met de scooter zoals naar 
Harderwijk of kijken naar de Slag om 
Grolle. We hebben twee pubers en die 
kunnen zich hier prima vermaken. 
Vooral het crossen bij boer Harry vin-
den ze leuk. Het is hier kleinschalig 
en gemoedelijk. Er zijn veel activitei-
ten, maar niets is verplicht.”

Voor de toeristen zijn er 80 plaat-
sen en een aantal trekkershutten en 
huurcaravans. In totaal 220 plaatsen. 
“Toen we hier begonnen waren dat er 
nog 300, maar we hebben de plekken 
groter gemaakt,” aldus mede-eigena-
resse Marja Wolfs. Samen met haar 
man Wim kochten ze 14 jaar gele-
den camping Kom Es An. Dat kwam 
op hun pad, nadat ze daarvoor in de 
tuinbouw hadden gewerkt. Het echt-
paar uit Tilburg heeft sindsdien elk 
jaar wel voor een verbetering of nieu-
we voorziening gezorgd. “Je moet 
blijven investeren op een camping. 

Vijf jaar geleden nog is het groepsho-
tel De Tienhoeve gebouwd voor grote 
groepen, zoals families, verenigingen 
en bedrijven. Nu trekken we ons ge-
leidelijk terug en gaan zoon Bart en 
dochter Ilona het overnemen. Ze wil-
len de camping met 45 plaatsen uit-
breiden.”

Tijdens de zomervakantie wordt er 
van alles georganiseerd. Voor de kids 
is er een animatieteam dat druk is 
met de knutselclub, sport en spel en 
theater. Voor de oudere jeugd en ou-
deren is er ook vermaak zoals bingo, 
volleybal of een pokeravond. Marja 
Wolfs is zeer tevreden over het lo-
pende jaar. De bezetting was zowel 
tijdens het voorjaar als de zomer 
uitstekend. In 2014 bestaat de cam-
ping 50 jaar en dat is op 12 augustus 
gevierd met een grote barbecue voor 
alle 300 gasten.

Camping Kom-Es-An bestaat 50 jaar

Goed vertoeven in Hengelo
Hengelo - Alle gasten op camping 
Kom Es An zijn het eens: het is 
goed vertoeven in Hengelo en de 
Achterhoek. Ze vinden hier rust, 
vriendelijke mensen, een mooie 
omgeving, een ideale speelplek 
voor de kinderen of vertrekpunt 
voor allerlei daguitjes.

Franck van End met kinderen op de knutselclub

Bloeiende borders, grote gazons, vele 
oude bomen, beelden en unieke door-
kijkjes naar het Achterhoekse land-
schap komt u op uw ontdekkings-
tocht tegen. De schitterende dahli-
aslinger bij het oude, romantische 
zwembad staat nu in volle bloei.
In de tuinen vindt u ook een unieke 
libanonceder, deze is in de 18e eeuw 
geplant door de bekende dichter 
A.C.W. Staring, die de Wildenborch 
heeft bewoond tot zijn dood in 1840. 
Ook nu nog wordt het huis bewoond 
door één van zijn nazaten.
Voor de kinderen speelt er een ka-
bouterverhaal langs de uitgezette 

route, waarin de kabouters van Ko-
ning Sassafras de hond Binke helpen
bij het vinden van zijn bot. 

De tuinen zijn open van 10.00 tot 
17.00 uur. Entree: € 5,- (kinderen tot
12 jaar gratis), parkeren auto’s € 1,50
en fietsers gratis. Honden zijn niet
toegestaan, ook niet aangelijnd. 
In de theeschenkerij zijn diverse
drankjes en lekkernijen verkrijgbaar.
Daar zijn ook planten uit eigen tuin
te koop en verwilderingbollen van
kwekerij De Warande uit Laag Kep-
pel. Voor meer informatie: www.
wildenborch.nl.

Volgens kenners behoren de tuinen van de Wildenborch tot de 
mooiste van Nederland

Open tuinendag op de 
Wildenborch in Vorden

Vorden - Op zondag 24 augustus zullen de tuinen van de Wildenborch
- in Engelse landschapsstijl - voor de laatste keer dit jaar worden open-
gesteld voor het publiek. De restauratie van de tuinen is bijna vol-
tooid. Dit jaar zullen de vele beelden nog een grondige ‘opknapbeurt’
krijgen. Een groot project waar met kennis en inspiratie aan wordt
gewerkt. Op de open dag zal daar het een en ander van te zien zijn.

Ieder jaar organiseert De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, in de volksmond be-
ter bekend als de mormonen, een 
kamp voor ongetrouwde jongvolwas-
senen tussen de 18 en 30 jaar. Dit jaar 
vond het kamp plaats in de gemeente 
Bronckhorst. Naast gezelligheid en 
geloof is ook het dienstbetoon een 
belangrijk onderdeel: “Bij het kamp 
hoort een dag waarop we dienstbe-
toon, oftewel vrijwilligerswerk, gaan 
doen. Aangezien het een van de be-
langrijkste christelijke waarden is om 
je naasten lief te hebben doen we dit. 
Zo kunnen de deelnemers meema-
ken hoe het is om bezig te zijn zonder 
daar iets voor terug te krijgen”, aldus 
organisator José van Laarhoven.
De groep verbleef in vakantieoord De 
Haverkamp te Hengelo en ging van 
daaruit op pad om te klussen bij kin-
derboerderij Feltsigt en zorgboerderij 
Marope in Hengelo. Daarnaast haal-
den ze zwerfafval op in gemeente, 
hielpen ze boompjes weghalen op 
de heide en stonden ze paraat in het 
Hessenbad te Hoog-Keppel. 
In het zwembad hebben de vrijwil-
ligers de kleedkamers en een aantal 
banken geverfd: “Het zorgbad is daar 
heel blij mee, omdat ze zelf weinig 
tijd hebben voor dit soort werkzaam-
heden”, aldus Van Laarhoven. Daar-
naast werd er een sportdag georgani-
seerd voor de kinderen: “De sport- en 
spelmiddag was een succes. Op het 
hoogtepunt waren er dertig tot veer-
tig kinderen en met name de water-
spellen waren erg in trek. Eigenlijk 

had ik er nog geen tien verwacht 
vanwege de slechte weersvoorspel-
lingen”, straalt Van Laarhoven. Zelf 
is de Brabantse geen lid van de kerk: 
“Maar ik ga al jaren naar het kamp. 
Je maakt snel vrienden en het is bij-
zonder om met z’n allen iets terug te 
kunnen doen voor de maatschappij. 
Mensen snappen het niet altijd, maar 
het is gewoon heel mooi”. 
Het geloof omvat meer dan mensen 
in eerste instantie wellicht denken: 
“Het wordt aangemoedigd om je te 
ontwikkelen, niet alleen persoonlijk 
maar ook in de maatschappij. Doe 
een zo hoog mogelijke studie, ont-
wikkel je, wees er in het openbaar, 
meng je in het publieke debat en blijf 

niet alleen bij je groepje mormonen. 
Dat is wat ik heb meegekregen en 
dat is ook erg belangrijk voor mij. Ik 
zou me niet alleen op het christelijke 
kunnen focussen”, aldus Diederik 
Linders, die sinds zijn vierde lid is van 
de kerk
Het kerkelijke aspect wordt tijdens 
het dienstbetoon even naar de achter-
grond geschoven: “Tijdens het kamp 
zijn we hier wel mee bezig, maar 
deze middag draait echt om iets te-
rugdoen voor de maatschappij. Het 
is zeker niet de bedoeling om zieltjes 
te winnen of te prediken”, benadrukt 
Linders. “En we mogen ook altijd te-
rugkomen hoor, ze zijn wel blij met 
ons”, lacht hij.

Sport- en spelmiddag met christelijk 
tintje in het Hessenbad
Hoog-Keppel - Op woensdag 13 
augustus staken meer dan hon-
derd christelijke jongvolwasse-
nen de handen uit de mouwen 
in de gemeente Bronckhorst. Een 
deel van de groep begeleidde bij 
het Hessenbad in Hoog-Keppel 
een sport- en spelmiddag voor de 
aanwezige kinderen.

Meer dan 250 fietsers stopten bij de 
Bronkhorster Molen. Een aantal ge-
noot van een gezellig pauzemoment 

aan de picknicktafel, anderen gingen
even binnen een kijkje nemen of 
lieten zich door een molenaar rond-
leiden door de molen. Daarna kwa-
men ze in de molenwinkel om met 
pannenkoeken- of een cakemix weer
naar de fiets te gaan en hun route te
vervolgen.

Wilfried van der Weijden speelde die
ochtend op zijn accordeon, waar vele
van de bezoekers zichtbaar van geno-
ten. Het was een geweldige dag, aldus
de molenaars.

Fietsvierdaagse met 
 gezellige stop bij 
Bronkhorster Molen

Bronkhorst - Zaterdag 16 augus-
tus reden de deelnemers van de 
Rhedense fietsvierdaagse de vier-
de route, deze ging door de Ach-
terhoek. Vanaf Dieren koersten 
de fietsers via Spankeren, Brum-
men, Vierakker, Baak, Bronk-
horst en Rha met het zonnetje en 
niet te veel wind, naar de Zomer-
feesten aan de IJssel.

Vele fietsers stopten bij de Bronkhorster Molen
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Nu ben ik meer de man van de 
rechte lijn om m’n doel te bereiken 
en hij slingerde mijns inziens om 
de hindernissen heen. Maar ieder 
zijn stijl en beiden hebben we het 
gelijke doel voor ogen om tot een 
beter functionerend gemeentelijk 
apparaat te komen naar de bur-
ger toe. Een lange weg te gaan? 
Iedereen weet dat een euro maar 
één enkele keer is uit te geven en 
soms hebben burgers toch wel 
uitstekende ideeën. Vooral prak-
tische ideeën, die niet uit de gees-
telijke koker van een ambtenaar 
zouden zijn gekomen. Kortom, de 
burger denkt mee en ambtenaren 
van hoog tot laag (in dienst van de 
37.000 Bronckhorsters) adviseer ik 
dan ook deze kostbare adviezen uit 
de burgerij vooral op te pakken.
Twee burgers, een oud doorgewin-
terde politicus en ondergetekende, 
met gelijke gedachten. Ambtena-
ren van de afdeling klantadvies tot 
het college van burgemeester en 
wethouders: leer nu eens luisteren 
naar de burger. Je hoeft geen on-
derwijzer te zijn om te weten dat 
tussen (aan)horen en luisteren nog 
wel een paar stappen zitten. Het is 
me de afgelopen jaren zeer opge-
vallen dat dit gemeentebestuur een 
naar mijn mening halsstarrige be-
nadering heeft. Zo van: wij hebben 
de macht, wij bepalen wel hoe het 
moet en wij bepalen wel wat goed 
voor u is. Zelf ben ik maar een een-
voudige stadse Bronkhorster en heb 
deze benadering maar al te vaak ge-
merkt. Men kijkt op de burger neer 
en wel op een wijze die compleet 
verkeerd is of is gegroeid. Daar zul-
len we dan ook wat aan moeten 
veranderen, want anders groeit er 
een kloof tussen politiek en burger. 
Het is me trouwens wel opgevallen 
dat politici drie maanden vooraf tot 
de verkiezingen van de gemeente-
raad als turbo’s in de weer zijn en 
zitten ze eenmaal op die pluche 

stoel, dan hoor je ze weinig. Alle 
neuzen één kant op, allen voor of 
tegen. Follow the leader. Wie weet 
gaat dit ingaande september na het 
zomerreces veranderen met poli-
tiek spektakel in de raadzaal? 
Eventjes tussendoor: de stadse 
Bronkhorsters kregen slechts twee 
weken om hun ideeën over een 
nieuw Bestemmingsplan 2015-2025 
richting het ambtelijk apparaat te 
spuien en pakweg honderd inwo-
ners hebben hier massaal gebruik 
van gemaakt. Dit is nu democrati-
sche betrokkenheid vanuit de basis 
en niet ’inspraak als het bestem-
mingsplan nagenoeg drukklaar is’. 
Complimenten aan mijn stadsgeno-
ten.   
De gemeenteraad heeft van mij 
weleens gedachtegoed op schrift 
of in de commissievergadering ont-
vangen. Ik heb het dan bijvoorbeeld 
over een samenwerking tot wie 
weet samengaan met twee andere 
gemeenten met het doel tot een 
goedkoper en vooral beter gemeen-
telijke dienstverlening te komen. 
Allemaal ten dienste van en voor 
de burger en dan gooi je natuurlijk 
wel de knuppel in dit gemeentelijk 
hoenderhok. Voor kritiek graag één 
deur verder… 
De oud politicus was meer een per-
soon van meerderheden zoeken, 
wat natuurlijk niet lukte, want in 
de Bronckhorster politiek zitten 
veel persoonlijkheden, noem het 
maar passend haantjes of hennetjes 
op een pluche bekleed stokje. 
Zo kom ik aan bij het rendement 
van een kleine tien jaar gemeente-
lijke Bronckhorster politiek en wil 
ik nog weleens discussiëren over 
waarom de gemeente Bronckhorst 
van mij een zes minnetje krijgt. 
Hebben wij het dan beter gekregen 
dan in de voormalige gemeenten? 
Geenszins! De afstand van de bur-
ger tot de politiek is groter gewor-
den en vooral de afstand tussen de 
politiek en de burger is vergroot. 
Het lijkt me dan ook verstandig 
hier wat aan te gaan doen en in-
middels is de gemeente begonnen 
met ’pleisterplakkende gebieds-
ambtenaren’. Beter laat dan nooit 
nietwaar? 
Kom ik terug bij de drie letters in de 
aanhef van dit verhaal: V.K.A., Voor 
Kennisgeving Aangenomen. Veel 

ideeën op schrift van de burgers ver-
dwijnen op het archiefplankje. We 
doen er niets mee en soms wordt de 
burger met goede ideeën zelfs weg-
gehoond. Het valt me trouwens ook 
op dat er sprake is van een hellend 
machtsniveau tussen het college en 
de gemeenteraad. Een wethouder 
kan keihard op de rem of op het 
gas trappen en de raad schijnt dit 
soms klakkeloos te accepteren. Ook 
de ondersteunende fracties of oppo-
sitiefracties schijnen het niet zo te 
deren. Aan de andere kant worden 
raadsleden soms marginaal tot niet 
gehoord en bovendien luistert men 
niet. Dit frustreert. Pappen en nat-
houden, ons kent ons etcetera. 
Dat Voor Kennisgeving Aangeno-
men zou je dus anders moeten 
gaan uitbroeden. Wellicht kunnen 
de politici periodiek, te denken aan 
ieder kwartaal, in gesprek gaan met 
de burgers van onze gemeente. Zo 
komt een gemeentelijke delegatie 
(zowel van het college van B&W 
als ook de gemeenteraad) in ge-
sprek met de burger. Niet in het 
gemeentehuis, maar in de dorpen 
en buurtschappen met telkens een 
plaatselijk onafhankelijk voorzit-
ter. In Velswijk zal het zeker gaan 
over het behoud van de school, in 
Steenderen over het Kindcentrum 
en een plan voor een Avikotoren en 
in het oosten van onze gemeente 
bijvoorbeeld over de agrarische in-
dustrie. Ook het bekende woord 
’krimp’ maakt veel los in onze om-
geving. Plaats daar ook nog eens 
de komende vergrijzing van de 
geboortegolf van 1945-1955 naast, 
dan heb je voor de eerste discus-
sieavonden genoeg gespreksstof. 
De Bronckhorster burgerij heeft 
gouden ideeën en die passen nu net 
niet op dat V.K.A.-plankje. Ga met 
de burger in gesprek en vooral niet 
via de bekende gemeentelijke slui-
zen. Direct met de burger rond de 
tafel in de diverse dorpshuizen en 
laat de stropdas vooral thuis.
V.K.A. heet voor mij dan maar in 
het vervolg Voor Kundig Advies 
en ik ben het met de oud politicus 
eens: er zijn vele wegen naar Rome 
oftewel de zijne en de mijne. Par-
don de ónze, want neem van mij 
aan dat deze kwartaalgesprekken 
met wie weet pittige discussies en 
kostbaar gedachtegoed heel wat 
geld kunnen besparen, gemeente 
Bronckhorst. Het is dus een me-
thode om meer met ónze euro’s te 
doen. Oh ja, burgerparticipatie ten 
top en doe er wat mee. 

Neen, ik zit niet in de gemeenteraad, 
maar denk wel mee op bescheiden 
afstand en mag ik nogmaals zeggen 
dat het gemeentebestuur er is voor 
de burger en niet andersom? 

Paul Kok, Bronkhorst

Een bekende term van drie letters in 
het Bronckhorster gemeentehuis… 
V.K.A.
Laatst sprak ik een gemeente-
lijke oud politicus/bestuurder, 
die vele jaren aan twee zijden 
van het gemeentelijk ’strijdto-
neel’ heeft gefunctioneerd. Vele 
jaren als de baas van alle amb-
tenaren en na zijn pensionering 
eveneens in de Bronckhorster 
gemeenteraad.

Wat in dat bericht niet staat is 
dat langs deze weg (N314) ruim 
70 volwassen en gezonde eiken en 
beuken (de meeste bomen zijn 15 
tot 20 meter hoog) worden gekapt. 
Niet omdat ze ziek of dood zijn of 

omdat ze gevaar opleveren, maar 
alleen omdat de weg aan beide 
kanten maximaal 40 cm breder 
moet worden. Dat laatste is name-
lijk de huidige norm voor dit soort 
provinciale wegen. De N314 hoeft 
trouwens ook niet opnieuw geasfal-
teerd te worden omdat de weg daar 
aan toe zou zijn. Nee, het staat in 
de planning dat deze weg nu aan de 
beurt is. Of het nodig is, die vraag 
wordt niet gesteld. Ook niet of de 
kosten, ruim 4 miljoen euro, beter 
ergens anders aan besteed hadden 
kunnen worden.
Dat de provincie het kappen van 
in totaal 71 forse bomen niet he-
lemaal acceptabel vindt, blijkt uit 

het feit dat in het advies voor her-
plant staat dat er 365 bomen her-
plant zouden moeten worden om 
de N314 ongeveer een even groen 
beeld te geven. Maar dat laatste is 
niet mogelijk, omdat “bijna overal 
kabels en leidingen in de weg lig-
gen en/of de grond geen eigendom 
van de provincie is”. Daarom ko-
men er nu 117 jonge boompjes, qua 
hoeveelheid groen betekent dit een 
fors verlies voor jaren. 
Vereniging Bomenbelang gaat nog 
samen met de Provincie Gelderland 
proberen om alsnog wat meer bo-
men langs de opnieuw geasfalteer-
de weg te krijgen, maar daarmee 
hebben we de volwassen eiken en 
beuken niet terug. Dit deel van de 
Achterhoek krijgt een nog kaler 
aanzien. Deze informatie leek ons 
van belang om door te geven.
Voor meer informatie: www.bo-
menbelang.nl
 
Peter Bielars,
Secretaris Vereniging Bomenbelang 
Bronckhorst, Vorden

Niet voor de eerste keer lezen 
we op de gemeentelijke pagi-
na’s in Contact informatie die 
een onvolledig beeld geeft van 
de werkelijkheid. Het betreft 
de aankondiging dat van eind 
augustus tot in ieder geval eind 
oktober de provinciale weg tus-
sen Baak en Laag-Keppel afge-
sloten wordt voor asfalterings-
werkzaamheden.

Wat verzwegen wordt

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Vanaf woensdag 20-08-2014

17 %
goedkoper

39 %
goedkoper

0.75
v   van 0.79

0.99
v   van 1.19

0.72
v   van 1.19

0.75
v   van 0.79

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

129.00

14.99 19.99

2.49

INCL. BORSTRIEM
3.6 V LI-ON ACCU

16 GB GEHEUGEN

LIJNLENGTE: CA 5M

IPS SCHERM

2.19

5.99

3.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

Lucht-
verfrisser

Bakmixen
300-450 g

Dubbelvla
1 l

Deo roll-on

Diverse soorten.
Vanaf woensdag 20-08-2014.

Nazomer plantenmix

7.85" Tablet MD 98625

Accu-schroevendraaier

Trainings-
horloge met 
hartslagmeter

Rozen*

15 stelen, lengte: 
40 cm of max. 
10 stelen, lengte: 
50 cm. 

Uitrolbare hondenriem
Met poepzakjeshouder.

Hollandse 
zonnebloemen*

10 stelen, 
lengte: 50 cm.

* Prijzen geldig t/m 24-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Bron: Consumentengids april 2014  ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  
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Uitslag 14 augustus
Lijn A: 1. An Wortel & Paul Niks 
67,08%, 2. Hans Dekker & Mansje 
Onstenk 57,08%, 3. Karen Notten & 
Joop te Veldhuis 54,17%. Lijn B: 1. 
Diny Hoftijzer & Gerrie de Goeijen 
57,91%, 2. Kees Mekers & Truus Na-
bers 56,17%, 3. Wil Matser & Henny 
Deunk 55,57%. De prijsjes waren 
voor willekeurige nummers die van 
te voren bekend zijn gemaakt. 

Uitslag 7 augustus
Lijn A: 1. Hans Dekker & Mansje On-
stenk 58,33%, 2. Jenny & Wim van
Wanrooy 58,15%, 3. Gerrit Vorsel-
man & Margareth Heijting 56,25%.
Lijn B: 1. Ruud Bijloo & Miguel Men-
des de Leon 60,83%, 2. Guy Mendes 
de Leon & Jan Veenhuis 57,92%, 3. 
Theo Damen & Theo Schut 57,08%. 

De volgende bridgedag is donderdag
21 augustus bij Café Restaurant Den
Bremer in Toldijk. Iedereen is wel-
kom. Opgeven kan aan de zaal tussen
19.00 en 19.15 uur. Als paar melden,
kosten € 2,00 per persoon.

Bridgen in Vierakker
Vierakker - Donderdag 14 au-
gustus vond de zomerbridge van 
Bridgeclub Bronckhorst plaats 
in het Ludgerusgebouw te Vier-
akker. Het ging hierbij om twee 
lijnen 24 paren.

Bij Jan Vreman komen
Had Lichtenvoorde vanaf het seizoen 
1989/1990 tot en met het in mei 2014 
afgesloten seizoen met Sander Bos-
chker een bekende profkeeper onder 
haar inwoners, Hidde Jurjus lijkt het 
stokje over te nemen met zijn uit-
verkiezing tot vaste eerste doelman 
van de Doetinchemse BVO. “Het ging 
tussen drie keepers. Dat wisten we 
alle drie. Tegelijk moesten we bij de 
trainer Jan Vreman op kantoor ko-
men. Dan voel je toch wel spanning. 
Mooi natuurlijk dat ik eerste keeper 
geworden ben. Ik vind het een hele 
eer om voor de Spinnekop te mogen 
staan. Jarenlang zat ik er zelf in de 
hoek en nu mag je daar zelf staan. Ja, 
dat geeft een kick. Ik ga er vanuit dat 
ik na mijn blessure direct weer wordt 
opgesteld. Hopelijk zaterdag alweer.”

Sander Boschker
Al vertellende blijkt Hidde uit een 
ware keepersfamilie te komen. Vader 
Erik Jurjus was in zijn jonge jaren 
een zeer getalenteerd keeper bij Lon-
ga 30, weet uw verslaggever. “Vertel 
hem dat maar niet”, lacht Hidde. “Hij 
heeft nooit het eerste van Longa ge-

haald, mede door een knieblessure”. 
“Maar”, vult Hidde aan. “Mijn opa 
Hemmie Jurjus was eveneens keeper, 
in Arnhem.” Bij welke club weet hij 
niet meer. De naam van plaatsgenoot 
Sander Boschker valt al snel. “Het 
zou leuk zijn om enigszins in zijn 
voetsporen te treden. Hij is wel een 
beetje een voorbeeld voor me. We 
zijn echter allebei wel twee verschil-
lende keepers. Sander was een uit-
stekende lijnkeeper. Ik denk dat ik 
een iets modernere keeper ben, meer 
meevoetballend.” Hoewel de gestopte 
prof en de juist debuterende prof bij 
elkaar in het dorp wonen, ontmoette 
Hidde zijn plaatsgenoot nog nooit. 
“Toen ik in groep 6 van de Jorisschool 
zat moesten we een keer een brief 
aan iemand sturen, als opdracht. Ik 
heb toen Sander een brief gestuurd 
met vragen om tips geloof ik. Precies 
weet ik het niet meer, maar ik heb 
wel antwoord gehad, al weet ik niet 
meer wat er in stond. De brief heb ik 
niet bewaard.”

Longa F6
Hidde zette zijn eerste stappen op het 

voetbalveld bij Longa 30, waar zijn 
vader keeperstrainer was. “Eigenlijk 
was ik nog een half jaar te jong toen 
ik bij Longa kwam, maar in de F6 was 
nog een keeper nodig en dat werd ik. 
Daarna heb ik twee jaar in Longa F1 
gekeept en nog een jaar als F-keeper 
in de E1. Daarnaast ging ik naar de 
keepersschool van Edwin Susebeek 
in de Veldhoek elke zondagmorgen. 
Edwin was en is nog steeds keepers-
trainer bij De Graafschap. Na één 
sessie van twaalf trainingen kreeg 
ik een brief thuis of ik bij De Graaf-
schap wilde komen. Heel stoer vond 
ik dat natuurlijk. De Graafschap was 
natuurlijk wel dé profclub van de re-
gio.” Na enkele proeftrainingen werd 
hij ‘aangenomen’ en doorliep Hidde 
vervolgens alle standaardelftallen.
Twee jaar geleden was het zijn toen-
malige trainer Andries Ulderink uit 
het naburige Aalten die naar zijn ou-
dershuis in Lichtenvoorde kwam met 
een 5-jarig profcontract onder zijn 
armen. “De Graafschap wilde graag 
eigen jongens uit de eigen regio echt 
een goede kans geven. Ik heb toen 
een vijfjarig contract gekregen om 
in alle rust hier naar toe te werken. 
Toch een teken dat ze het echt in je 
zien zitten.”

‘D’r an’ mentaliteit
Hij heeft het enorm naar zijn zin bij 
de Superboeren, waar gelukkig weer 
een stukje rust hangt na een hecti-
sche periode. Jan Vreman mag in alle 
rust bouwen aan een nieuw De Graaf-
schap, waar de Achterhoek weer trots 
op is. “Ik denk dat we nu al weer een 
team hebben waar de Achterhoeker 
trots op kan zijn. Iedereen heeft de 
echte ‘D’r an’ mentaliteit. Iedereen 
wil keihard knokken. Jan heeft dat 
goed aangepakt. Hij is bewaker van 
die mentaliteit en cultuur.”

Biertje
Zijn doelstelling voor het komende 
jaar en daarna? “Ik wil zo goed mo-
gelijk presteren en fit blijven. Natuur-
lijk heb ook ik dromen, maar eerst 
hier maar eens presteren, dan zien 
we wel weer verder. Dit geeft me al 
veel voldoeding.” Dan gaat hij bij zijn 
inmiddels binnengekomen vrienden 
in de woonkamer zitten voor een pot-
je FIFA 2014. Ze zijn trots op Hidde. 
“Ik heb nog steeds een hechte vrien-
dengroep die er ook in Emmen bij 
was. Ik ga natuurlijk niet meer vaak 
mee stappen, al drink ik ook af en toe 
ook mijn biertje wel”. 
“Als Hidde er niet bij is, drinken wij 
het er wel bij op”, wordt er lachend 
geroepen vanuit de kamer.

Lichtenvoordenaar Hidde Jurjus (20) eerste doelman De Graafschap

‘Ik vind het een hele eer om voor de 
Spinnekop te mogen staan’

Lichtenvoorde - Hij heeft een licht van pijn vetrokken gezicht als hij 
de deur opent van zijn ouderlijke woning in Lichtenvoorde. Het is de 
dag na zijn debuut als eerste doelman van De Graafschap, in de Jupiler 
League, de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Het werd een onvergetelijk 
en vooral pijnlijk debuut voor de jonge Lichtenvoordenaar, waar hij 
zich iets heel anders van voorgesteld had. Na 18 minuten raakte Hi-
dde al geblesseerd aan zijn ribben na een pijnlijke botsing met een 
Emmenspeler. Zodanig dat hij zich in de rust moest laten vervangen. 
“Het ging op zich best wel goed tot aan de rust, maar toen ik eenmaal 
in de kleedkamer zat was de pijn niet meer te harden. Dan staat het 
teambelang voorop en heb ik me laten vervangen. ”

Foto: Pro Shots / Jan Kanning

Joey den Besten en Frank Bakker 
kwamen uit voor het PRA en hadden 
beiden nog geen ervaring met het 
circuit in Tsjechië. De verwachtingen 
waren daarom niet al te hoog. De flin-
ke regenbui die alles na aankomst op 
vrijdag onder water zette, maakte dit 
niet beter. Gelukkig bleef het de rest 
van het weekend droog en zonnig. 
Zaterdagmorgen gingen de coureurs 
van start. Tijdens een eerste trai-
ning verkenden ze de baan achter de 
safety car. Den Besten, uitkomend in 
de IRRC Supersport, reed de eerste 
training rustig om zijn lijnen te be-
palen voor de tijdtraining van zater-
dagmiddag. Daar zette hij tot ieders 
verbazing een vierde tijd neer voor de 
startopstelling van zondag. Ondanks 
die vierde tijd schoof den Besten ook 
nog even flink onderuit. Hij hield er 
zelf niets aan over, maar de Yamaha 
was flink beschadigd. De monteurs 
moesten zelfs het blok verwisselen 
omdat er een gat in was gekomen 
door de val. 
Zondagmorgen moest Den Besten 
vroeg uit de veren voor zijn eerste 
race. De start was goed en hij kwam 
als vierde door in de eerste ronde. 
Toch had hij niet het vertrouwen dat 
hij normaal gezien wel heeft op het 
circuit. Hij reed een verstandige race 
en liet zich niet gek maken. Uiteinde-
lijk finishte hij als derde achter Tsje-
chische thuisrijder Marek Cerveny en 
tweede man Anders Blacha. Cerveny 

won ook de tweede race, daarin werd
den Besten tweede voor Duitse rijder
Thomas Kreuz.
Frank Bakker nam tijdens de kwali-
ficaties geen risico, hij behaalde een
twaalfde startplek en was daarmee
tevreden. Bakker eindigde twee keer
als dertiende in de IRRC Superbike 
races. 

Ondanks het feit dat beide coureurs
de baan niet kenden hebben ze goede
zaken gedaan voor het kampioen-
schap. Joey staat namelijk eerste in
de tussenstand van de Supersport
categorie met één punt voorsprong 
op nummer twee Cerveny. Frank
staat derde en wil dat vasthouden
in de laatste wedstrijd die verreden
zal worden. Deze vindt plaats in het
derde weekend van september in het
Duitse Frohburg. Teameigenaar Ton-
nie Wassink was meer dan tevreden
over de resultaten van beide mannen.
Hamove leden Rob Hartog en Frank 
Brouwer reden in hetzelfde weekend
als Den Besten en Bakker een race in
Assen voor het IDM (Internationale
Deutsche Meisterschaft). Zij moch-
ten daar als gastrijders deelnemen
aan de Supersport categorie. Hartog
werd tweemaal zevende en Brouwer
eindigde met twee elfde noteringen. 
De Nederlandse rijder Pepijn Bijster-
bosch, een vaste deelnemer aan het 
IDM, won de eerste race en werd
tweede in de tweede race.

Joey den Besten scoort goed 
op IRRC kampioenschap

Hengelo - In het weekend van 9 en 10 augustus werd in het Tsjechi-
sche Horice de negende en tiende wedstrijd voor het Internationale
Road Racing Championship (IRRC)gehouden. Ook het uit Hengelo af-
komstige Performance Racing Achterhoek was weer van de partij en
behaalde goede resultaten.

Joey den Besten in actie (foto Henk Tee).

P.V. De Ijsselbode Steenderen 
Op zaterdag 16 augustus vlogen de 
duiven van P.V. De IJsselbode vanaf 
Duffel (160 km). De duiven wer-
den gelost bij een westenwind om 
8.00 uur. Het was G. Kelderman 
die de snelste twee wist te klok-
ken. Uitslag: 1-2-5 G. Kelderman, 
3-4-7-9-10 Ria Luesink, 6-8 H. Dieks. 
Tevens werd er een vlucht voor de 
jonge duiven gevlogen vanaf Quie-
vrain (250 km). Hiervoor waren 31 
duiven in concours waarbij P. Hen-
driks de snelste 10 wist te klokken.

P.V. De Koerier Zelhem 
Op zaterdag 16 augustus stond voor 
de leden van P.V. de Koerier de vierde 
wedvlucht met jonge duiven op het 
vliegprogramma. De 59 duiven van 
zes liefhebbers moesten komen van-
uit het Franse Arras. De gemiddelde 
afstand tot Zelhem bedraagt 312 km. 

Het startschot klonk om 09.30 uur en 
met een redelijk harde ZW wind be-
gonnen de jongen aan hun terugreis. 
De snelste duif is geklokt om 13.01 
uur en vliegt hiermee bijna 90 km 
per uur. De uitslag van de top 10: 1-6 
S. Gemmink, 2-3-8 H. Niesink, 4-10 E. 
te Pas, 5-7 M. Burghout, 9 H. Eenink. 
Op zondag 17 augustus werd de eer-
ste wedvlucht voor de Natour Compe-
titie jonge en oude duiven vervlogen 
vanuit Maaseik. Door 20 liefhebbers 
zijn er in totaal 487 duiven ingezet. 
De gemiddelde afstand tot Zelhem be-
draagt 107 km. Het startschot klonk 
om 07.15 uur. Er stond een harde ZW 
wind. De snelste duif is geklokt om 
08.17 uur en vliegt hiermee bijna 105 
km per uur. Uitslag: 1-2 J. Wassink, 
3 Comb. Menkhorst, 4 M. Burghout, 
5-6-7 E. Weenk, 8 Mathilde Velthorst, 
9-10 H. Niesink.

P.V. Vorden 
De jonge duiven van P.V. Vorden vlo-
gen vanuit Arras, 320 km. Ze behaal-
den een gemiddelde snelheid van 90 
km per uur. Uitslag: 1-3-6 T.J. Berent-
sen, 2-5-7 Marc Tiemessen, 4-10 H.B.M. 
Hoksbergen, 8-9 Ashley Eykelkamp. 
De eerste natourvlucht, dit zijn zowel 
oude als jonge duiven, werd vervlogen 
vanuit Maaseik, 120 km, gemiddelde 
snelheid 106 km per uur. Uitslag: 1-2-
6 H.J. Stokkink, 3-4-8 Marc Tiemes-
sen, 5-7-9-10 Ashley Eykelkamp.
 
P.V. Steeds Sneller Hengelo GLD 
Zaterdag 16 augustus stond een jon-
ge duivenvlucht op het programma 
van Steeds Sneller, vervlogen van-
uit Arras. De 95 duiven werden om 
9.30 uur gelost. De snelste duif was 
van R. Koers, die om 13.03 uur bin-
nenkwam, een snelheid van 1457 
mpm. Uitslag: 1 R. Koers 13.03.31, 2 
A.H.J. Peters 13.04.20, 6 P. van Lon-
den 13.19.35, 8 E. Koers 13.20.57, 
12 R. Waenink 13.26.02, 13 S.E.J. 
Bergervoet 13.27.25, 14 J. Teunissen 
13.28.51, 16 A. Luesink 13.28.42.

Duivenberichten 16 en 17 augustus
Regio - Op 16 en 17 augustus werden er verschillende wedvluchten ge-
organiseerd door de vier duivenverenigingen in de gemeente Bronck-
horst: P.V. De IJsselbode uit Steenderen, P.V. De Koerier uit Zelhem, 
P.V. Vorden en P.V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek



Van de toernooien in de regio is het 
Dijkman Bouw Open een van de best 
bezette toernooien. Er werd gespeeld 
in de categorieën 3 t/m 8. De deelne-
mers kwamen van 51 verschillende 
verenigingen uit heel Gelderland en 
Overijssel en zelfs daar buiten. 
Iedere dag was het gezellig druk langs 
de baan om de tennissers aan te moe-
digen en te genieten van toptennis. 
Tijdens de traditionele feestavond op 
de donderdag bracht Gerben Kor sa-
men met Judith Smeets extra gezel-
ligheid door de avond van livemuziek 
te voorzien. In het weekend verzorg-
de het Klooster van Kranenburg heer-
lijke warme versnaperingen.

Op de finale zondag was het onge-
kend spannend. Er waren prachtige 
lange finales te zien. Het toernooi in 

de Heren Enkel 3 is gewonnen door 
Joël van Ark (TC Hoogland, Amers-
foort); Reinier Molendijk (VTP Vor-
den) werd tweede. In de Heren Dub-
bel 3 ging de winst naar Ruud van der 
Plank en Thom van der Wiel (beiden 
van TV de Boerenhofstee, Wilp) en in 
de Gemengd Dubbel 3 won Anneleen 
Dijkman met Ruud van der Plank 
(VTP Vorden/TV de Boerenhofstee, 
Wilp). Verder heeft Sandra van de 
Brink de eer van de Vordense vereni-
ging hoog gehouden door in de Da-
mes Enkel 7 te winnen van Angeliek 
Schierholz (VTP Vorden). 
 
Dit tennistoernooi was niet moge-
lijk geweest zonder de bijdragen 
van hoofdsponsor Dijkman Bouw 
en co-sponsoren Wiltink Installatie-
bedrijf, Autobedrijf Groot Jebbink, 

Rabobank, Intersport Harbach, De 
Witte Smid, P.S.A. (Party Service Ach-
terhoek), Welland Nederland BV en 
Weulen Kranenbarg.

Toptennis op 11e Dijkman Bouw 
open tennistoernooi Vorden
Vorden - Afgelopen week is voor de 11e keer het Dijkman Bouw open 
tennistoernooi gespeeld op het tennispark Overspoor in Vorden. Op 
een enkele regenbui na, kon de hele week onder prima weersomstan-
digheden worden gespeeld. Verdeeld over 22 categorieën hebben bijna 
200 deelnemers gestreden om de prijzen. Alle wedstrijden konden na-
genoeg op de geplande tijden gespeeld worden.

Winnaar HE3: Joël van Ark

Matthieu speelt in Vorden een pro-
gramma met muziek van D. Scarlatti: 
Sonata K213, F. Chopin: Rondo Op. 5, 
S. Rachmaninov/Volodos: Andante 
uit de Cello Sonate, Op. 19, A. Scri-
abin: 3 etudes uit Op. 8 (Nrs 2, 5, 12) 
en tot slot van F. Chopin: Ballade Nr. 
3 Op. 47.

Over Matthieu
Dat Matthieu Idmtal (1988) uitgroei-
de tot een vaste waarde op de bin-
nenlandse en buitenlandse podia is 
inmiddels duidelijk. Zowel pers als 
publiek prezen zijn markante muzi-
kale persoonlijkheid en loofden zijn 
fijngevoelige interpretaties. De voor-
bije jaren was hij te gast op podia als 
Bozar, Flagey, De Handelsbeurs, De 
Bijloke en maakte hij deel uit van 
festivals als het Klarafestival, Festi-
val Musiq’3, Les Sommets du Clas-
sique (Zwitserland), Gentse Vleugels, 
Brussels Chopin Day, Ce n’est pas 
Classique (Frankrijk). Matthieu gaf 
inmiddels soloconcerten in België, 
Italië, Nederland, Frankrijk, Groot-
Brittanië, Zwitserland en Spanje. 
Ook is hij een veelgevraagde partner 
voor het spelen van kamermuziek; zo 

vormt hij een erg succesvol pianoduo 
met de Oekraïense pianiste Anastasia 
Kozhushko en werkt hij nauw samen 
met violiste Maya Levy.

Het repertoire van Matthieu Idmtal 
reikt van de barok tot de hedendaag-
se muziek. Toch heeft hij een grote 
aandacht voor Russische muziek met 
als voornaamste componist Alexan-
der Scriabin. Ook maakt hij er een 
punt van onbekender werk voor het 
voetlicht te brengen. Zo werd een 
live-uitvoering met werk van A. Ro-
senblatt door zijn pianoduo geselec-
teerd voor de compilatie-CD van het 
Klarafestival 2012. Ook werd het con-
cert uitgezonden op Radio Klara. 
Matthieu Idmtal nam met succes deel 
aan diverse wedstrijden. Matthieu be-
gon op 7-jarige leeftijd zijn muzikale 
opleiding bij Frima Nakimovitch en 
op 10-jarige leeftijd gaf hij zijn eerste 
concert. Na enkele jaren vervolgde hij 
zijn studies bij Maria Andreeva, als-
ook aan de Brusselse Kunsthumani-
ora. Momenteel studeert hij aan het 
Gentse Conservatorium bij de docent 
Vitaly Samoshko. 
Matthieu had het geluk masterclas-

ses te volgen bij grote pianisten en 
artiesten als Mikhael Faerman, Le-
onid Margarius, Sergei Leschenko, 
Geoffrey Madge, Mikhael Markov, 
Ralph van Raat en Alexandar Pavlo-
vic. Voor meer in formatie, zie: www.
matthieu-idmtal.com. 

Het Toeristenconcert/Piano-recital 
vindt plaats op donderdag 21 augus-
tus in de Dorpskerk van Vorden. Aan-
vang 15.30 uur. Toegang vrij / vrijwil-
lige bijdrage gewenst. Zie ook: www.
muziekdorpskerkvorden.nl.

Pianorecital door Brusselse 
 pianist in Vordense Dorpskerk
Vorden - De Vordense Dorpskerk ontwikkelt zich steeds meer, naast 
haar religieuze doelstellingen, tot een cultuurtempel. Een prima 
akoestiek, prima voorzieningen in en rond het gebouw en letterlijk 
en figuurlijk midden in het dorp. Zo heeft de organisatie van de Toe-
ristenconcerten, MuziekDorpskerkVorden, het pianotalent Matthieu 
Idmtal uit Brussel op donderdag 21 augustus naar Vorden weten te 
halen. Tijdens dit concert geen Lohmanorgel maar een piano-recital 
op de fraaie vleugel in de Dorpskerk.

Doordat Sportcentrum AeroFitt en 
zwembad De Brink onder één dak 
hun activiteiten kunnen uitvoeren, 
kan er juist daarom een breed aanbod 
van activiteiten geboden worden. Zo 
kunnen AeroFitt-leden gratis gebruik 
maken van het zwembad op de mo-
menten dat het bad geopend is voor 
recreatief zwemmen. AeroFitt gaat 
ook een volledig nieuwe groepsles 
aanbieden, die in het water gehouden 
wordt: AquaDance. Janssen van Dijke 
fysiotherapeuten heeft een eigen be-
handelruimte bij AeroFitt Zelhem. Zij 
streven naar korte lijnen, makkelijk 
en snel overleg tussen de fysiothera-
peuten en de instructeurs waardoor 
er een nog betere en verantwoorde 
training kan plaatsvinden. Doordat 
zij gebruik gaan maken van de ap-
paratuur en de ruimte van Sport-
centrum Aerofitt, kunnen zij ook op 
deze locatie mensen helpen bij de 
terugkeer tot optimaal functioneren.

Nieuwe activiteiten

is gevestigd in hetzelfde pand als 
Welness Center De Bronsbergen. 
Zij openen medio oktober, na een 
overname van Ryokan en een flinke 
verbouwing, de deuren weer. Leden 
kunnen binnenkort bij Sportcentrum 
AeroFitt kiezen voor een All-inclusive 
lidmaatschap Plus. Met dit lidmaat-
schap kun je in alle vestigingen onbe-
perkt sporten, zwemmen, squashen 
en gebruik maken van onder andere 
koffie, thee, sportdrank, snelbruiner, 
maar ook onbeperkt gratis toegang 
tot saunafaciliteiten bij Welness Cen-
ter De Bronsbergen! (reserveren van 
te voren is verplicht).

aangepaste crosstrainer. Het succes 
van Megawalk wordt mede bepaald 
door de muziek en de makkelijk te 
volgen oefeningen. Je hebt een eigen 
toestel, waardoor je de belastbaar-
heid naar eigen niveau kunt aanpas-
sen. Daardoor heb je de zwaarte van 
de training zelf in de hand. Hierdoor 
is Megawalk voor iedereen toeganke-
lijk.
Door de afwisseling in tempo en 
weerstand tijdens Megawalk ontstaat 
een positief trainingseffect op niet al-
leen het hart en de longen, maar ook 
op de vetverbranding. Na een aantal 
sessies zul je zien dat de conditie ver-
betert en de buikomvang afneemt. 
Omdat je bij Megawalk staand traint 
en intensief je armen en benen ge-
bruikt, train je tevens de core stabi-
lity (romp-, buik- en rugspieren) en 
gebruik je zowel de grote als kleine 
spiergroepen in boven- en onderli-

chaam. Megawalk is dus geschikt 
voor iedereen die wil afvallen, sterker
wil worden en de conditie wil verbe-
teren.

groot succes van de Sixpack Chal-
lenge volgt nu de Gritt Challenge!
Tijdens deze weken krijgt u zes we-
ken lang intensieve begeleiding in 
training, voeding en leefstijl onder 
begeleiding van een Personal trai-
ner in groepsverband. Aanmelden is
noodzakelijk. Start 1 september!

terecht bij AeroFitt zowel in Hengelo
als in Zelhem. Nieuw in Zelhem is
dance4kids. In Hengelo wordt er ge-
start met Breakdance en Judo! Verder
biedt AeroFitt de volgende kinder-
lessen aan: Dance4 kids, Zumba4k-
ids, DanceHour, HipHop, FunXtion
Young starz, Body Jam, voortgezet 
onderwijs en tiener fitness. De kin-
deren mogen in beide vestigingen de
lessen volgen.

voedingsbegeleiding die Aerofitt
klanten aanbiedt, kunnen vanaf nu
gedeclareerd worden via de zorgver-
zekeraar (afhankelijk van zorgaan-
bieder en pakket). Onze voedingscon-
sulenten die aangesloten zijn bij het
BGN kunnen hier alles over vertellen
en helpen u graag naar een gezonde
leefstijl met een gewicht die daar bij
hoort.

Open dagen
Wilt u graag eens vrijblijvend kennis
maken met Sportcentrum AeroFitt? 
De open dagen zijn op zaterdag 30
augustus en zondag 31 augustus in
Zelhem en op 7 september in Hen-
gelo Gld, van 10.00 – 14.00 uur. Kunt
u niet tijdens de open dag? Er is ook
een inloop van 1 tot en met 7 septem-
ber tijdens de openingstijden.
Wilt u graag starten, dan kunt u ge-
bruik maken van de aanbieding 100
procent korting op het inschrijfgeld
en één maand gratis sporten! Niet
goed, geld terug met de 100 procent
tevredenheidgarantie. Voor meer in-
formatie kunt u kijken op www.aero-
fitt.nl of bellen 0575-465001. Sport-
centrum AeroFitt Zelhem, Brinkweg
38 Zelhem. Sportcentrum AeroFitt
Hengelo, Winkelskamp 5 Hengelo
Gld.

Opening Sportcentrum 
AeroFitt Zelhem
Zelhem - Opening Sportcentrum 
AeroFitt in De Brink. Begin 2014 
is er begonnen met de verbou-
wing/renovatie van Centrum De 
Brink in Zelhem, waar Sport-
centrum AeroFitt in het laatste 
weekend van augustus haar deu-
ren opent. In het nieuwe centrum 
is een compleet nieuw ingerichte 
fitnesszaal met de nieuwste ap-
paratuur en waar een grote di-
versiteit aan beweegactiviteiten 
aangeboden gaat worden. Ieder-
een, jong en oud, is van harte 
welkom. U kunt als u wilt indivi-
dueel trainen op eigen niveau of 
in groepsverband. Ook zijn er al-
lerlei verschillende groepslessen 
voor alle leeftijden, van senioren 
activiteiten tot kidsdanslessen 
(deze laatste is nieuw)!

Kevin en Suzanne van Sportcentrum Aero-
Fitt zijn klaar voor de opening en Open da-
gen in Zelhem.

De nieuwe activiteit Megawalk die bij Sportcentrum AeroFitt Zelhem gegeven wordt.

Tijdens regendagen is het erg rustig 
in het zwembad, een paar uurtjes 
dicht tussen de middag bespaart een 
heleboel aan personeelskosten. 
Links op de website (in het facebook 
kader) staan de actuele openingstij-
den. 
De komende doordeweekse dagen 
zijn we in ieder geval dicht van 12.00 
- 16.00 uur.

Aangepaste 
openingstijden 
voor In de 
Dennen
Vorden - Vanwege de weersom-
standigheden is besloten om de 
openingstijden iets te beperken.

Zelf een persbericht insturen?  redactie@CONTACT.nl



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten opeåningstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 34, 19 augustus 2014 Kom wandelend met wethouder Engels in gesprek 

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

Frisse blik 
Zelf wandelt hij veel in de omgeving 
om na te denken, te genieten van ons 
landschap, lekker bezig te zijn en 
wandelen is natuurlijk gezond. Daar-
om nodigt hij u graag uit om een keer 
samen met hem een wandeling te 
maken in uw omgeving en zo eens te 
bespreken wat u bezig houdt. Het is 
zijn ervaring dat tijdens een wande-
ling vaak hele mooie gesprekken 
 ontstaan. U bepaalt het gespreks-
onderwerp en kunt alleen of samen 
met bijvoorbeeld enkele buurtbewo-
ners gaan. Wethouder Engels: 

 “Sámen maken we Bronckhorst, 
maar we moeten wel met elkaar in 
gesprek komen. Ik hoop dat dit een 
leuke en informele manier is om dat 
te doen en mijn blik te verfrissen! 
Toen ik mijn 12-jarige zoon mijn 
werkplek op het gemeentehuis liet 
zien, zei ik: ‘Maar hier wil ik zo min 
mogelijk zijn, want als wethouder 
vind ik het belangrijk naar inwoners, 
verenigingen en ondernemers toe te 
gaan en voor iedereen gemakkelijk 
aanspreekbaar te zijn’. Als ik samen 

met u dat wandelend kan doen, dan 
zijn we ook nog sportief bezig. Twee 
vliegen in één klap, want naast bur-
gerparticipatie heb ik ook sport in 
mijn portefeuille!” 

Wilt u wandelen met wethouder
Jan Engels 
En zo met hem bespreken wat u be-
zighoudt? Dat kan heel gemakkelijk 
door hem een mail te sturen: geef 
hierin kort aan waarover u hem graag 
wilt spreken, uw naam, woonplaats, 

telefoonnummer en waar u wilt 
 wandelen. Dan maakt hij een 
 afspraak met u voor een datum, 
 tijdstip en de route van uw voorkeur. 
Zijn mailadres is 
j.engels@bronckhorst.nl. 

Wethouder Jan Engels is verant-
woordelijk voor Sport en cultuur, 
Onderwijs, Economische zaken, 
Recreatie en toerisme, Platte-
landsontwikkeling, Burgerpartici-
patie en bestuurlijke vernieuwing, 
en Kernenbeleid. Het is wel aan te 
raden vooral onderwerpen te 
 bespreken die hieronder vallen.

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

Zoals al eerder aangekondigd, heb-
ben de initiatiefnemers van solarpark 
De Kwekerij in Hengelo deze zomer 
de aanvraag voor een omgevings-
vergunning voor de aanleg van het 
solarpark bij ons ingediend. De 
 gemeente beoordeelt deze aanvraag 
op dit moment. Naar verwachting 
komt de ontwerp-vergunning van  
28 augustus t/m 8 oktober ter inzage 
te liggen. U kunt dan een zienswijze 
indienen. Om belangstellenden nader 
te informeren over de vergunning-
procedure en de door de initiatief-
nemers voorgestelde inhoud/ 
ontwerp van het park organiseren wij 
op 28 augustus en 11 september 
 tussen 17.00 en 19.00 uur een inloop-
bijeenkomst in het gemeentehuis.  
U bent van harte welkom om dan met 
ons en/of de initiatiefnemers hier-
over in gesprek te gaan. 

Het park
Twee jaar geleden ontstond het idee 
voor een bijzonder solarpark in 
 Hengelo. Solarpark De Kwekerij moet 
een zonne-energiepark worden, 
prachtig ingepast in het landschap, 
waar natuur om te recreëren en het 
duurzaam opwekken van energie 
hand in hand gaan. De zonnepanelen 
in het park moeten voor ca. 500 huis-
houdens stroom gaan opwekken! 
Misschien ook uw eigen zonnes-
troom, maar dan zonder zorgen en 
zonder dat het op uw eigen dak ligt? 

De initiatiefnemers verwachten later 
dit jaar met concrete informatie 
 hierover te komen. Tijdens de inloop-
bijeenkomsten is deze informatie dus 
nog niet voor handen.

Wie en waar
De initiatiefnemer 
voor het park is 
NL Solarpark De 
Kwekerij BV, 
 opgericht door 
IQ-SOLAR.COM, 
in samenwerking 
met NL Greenlabel (Nico Wissing en 
Lodewijk Hoekstra). De gemeente 
stelt de gronden beschikbaar. Het 
plangebied voor het nieuwe solar-
park loopt van de Hiddinkdijk aan de 
noordkant tot De Heurne aan de zuid-
kant, het Vordens voetpad aan de 
oostkant en nieuwbouwwijk De 
 Kwekerij aan de westkant, in Henge-
lo. Voor meer info over het solarpark 
zie www.nlsolarparkdekwekerij.nl of 
scan de QR-code.

Inloopbijeenkomsten vergunnings- 
procedure  solarpark De Kwekerij 
in Hengelo
Op 28 augustus en 11 september

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Heeft u een nieuw ID-bewijs nodig 
voor uw vakantie in het buitenland, is 
uw rijbewijs bijna verlopen of heeft u 
een uittreksel nodig? Kijk voor u bij 
ons langskomt altijd eerst even op 
www.bronckhorst.nl wat u nodig 
heeft voor uw aanvraag. Wellicht kunt 
u uw vraag ook geheel digitaal met 
ons regelen en hoeft u helemaal niet 
per se langs te komen. Komt u langs 
dan kan dat op afspraak of door 
 zomaar binnen te lopen. Voor veel 
voorkomende producten zoals 
 paspoort of rijbewijs en voor een 
 intakegesprek als werkzoekende 
kunt u heel eenvoudig digitaal een 
a fpraak maken voor een tijdstip dat u 
uitkomt. Voor alle andere afspraken 
(bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-
aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 
75 02 50. Met een afspraak bent u bij 
binnenkomt direct aan de beurt en u 
hoeft niet te wachten. Onze openings-
tijden zijn onlangs iets gewijzigd: u 
kunt in de middaguren uitsluitend 
nog op afspraak terecht. Hou hier 

svp rekening mee en kom niet voor 
verrassingen te staan. Onze 
 openingstijden zijn:

 
van 08.30 tot 13.00 uur: vrije inloop,
geen afspraken

 
van 13.00 tot 16.30 uur: uitsluitend 
op afspraak 

 
van 17.30 tot 19.30 uur: vrije inloop,
geen afspraken

vrije inloop, geen afspraken

Hoe zit het ook al weer met 
onze openingstijden?



Openbare bekendmakingen

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

Wist u dat er een nieuw en handig 
 digitaal hulpmiddel is waarmee u 
uw eigen afvalgegevens kunt in-
zien? Het heet ‘Mijn aanbiedingen’ 
en is een  samenwerking tussen de 
gemeente en Berkel milieu. Na
inloggen op onze website ziet u
hoeveel aanbiedingen van de grijze 
en groene container op uw adres 
geregistreerd staan. Neem een
kijkje en weet waar u aan toe bent!

Sinds 2013 hanteren we in Bronck-
horst het volume/frequentiesysteem 
voor de afvalinzameling. De afval-
stoffenheffing bestaat sindsdien uit 

een vast tarief (het vastrecht) dat 
voor alle huishoudens gelijk is. 
 Daarnaast betaalt u voor het aantal 
keren dat u uw grijze en groene 
 container aan de weg zet of afval in 
de ondergrondse container doet (uw 
aanbiedingen). Dit is het variabele 
 tarief. De gemeenteraad stelt de 
 tarieven jaarlijks vast.

Chip
Om de registratie van de aanbiedin-
gen mogelijk te maken, zijn uw 
 groene en grijze container voorzien 
van een unieke chip. Deze chip is
gekoppeld aan uw adres en het volu-

me van de container. Bij het legen 
van uw container(s) wordt de chip 
geregistreerd. Wie  gebruik maakt 
van een ondergrondse container, 
heeft een chip in de afvalpas. Iedere 
keer dat u de container gebruikt, 
wordt dit automatisch geregistreerd. 
Op basis van de  geregistreerde
gegevens  ontvangt u aan het begin 
van het jaar de 
aanslag Afval-
stoffenheffing 
van de gemeente, 
samen met ande-
re  gemeentelijke 
 belastingen. 

Log in en zie uw overzicht
Met het digitale hulpmiddel ‘Mijn 
aanbiedingen’ ziet u hoeveel aan-
biedingen op uw adres geregi-
streerd staan. U kijkt als het ware 
mee in de administratie van de ge-
meente en Berkel Milieu. U vindt 
het nieuwe hulpmiddel heel ge-
makkelijk via www.bronckhorst.
nl/afvalgegevensinzien of scan de 
QR-code. Inloggen kan door uw 
postcode, huisnummer en het 
kaartnummer van uw afvalpas in 
te toetsen. Vervolgens ziet u welke 
containers op uw adres geregi-
streerd staan en hoe vaak en op 

welke momenten u deze in 2014 
heeft aangeboden. U kunt ook 
 terugkijken naar de registraties 
van 2013 en een overzicht printen. 
Doen!

Eenvoudig uw afvalgegevens inzien op onze site

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 7 augustus 2014:

Ontvangen op 11 augustus 2014:

Ontvangen op 13 augustus 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn  

besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de 
 publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

bouwen 18 nultredewoningen  

De stukken liggen van 21 augustus t/m 1 oktober 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, 
 schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 12 augustus 2014:

13.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, 5 oktober van 13.00 tot 01.00 uur de dag daarop 

 oktober, tijdelijke gebruiksvergunning voor het plaatsen van een tent, 5 t/m 7 oktober 2014, 

Afgegeven op 14 augustus 2014: 

 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 17 juli 2014:

Verzonden op 31 juli 2014:

Verzonden op 11 augustus 2014:

Verleende vergunningen

Verzonden op 14 augustus 2014:

Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 14 augustus 2014:

 uiterste beslisdatum nu 13 oktober 2014

 uiterste beslisdatum nu 24 oktober 2014
Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 21 juli 2014:

Vergunningsvrij
Ontvangen op 7 augustus 2014: 

Mogelijkheden voor bezwaar

bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 

een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriften-
termijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, 
zodat de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaar-
schriftentermijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschul-
digd.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Vierakkersestraatweg 19, 19A 
en 19B Vierakker’

de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 augustus t/m 1 oktober 2014 voor een ieder 

bedrijven aan de Vierakkersestraatweg 19 in Vierakker.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
-

mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de 
gemeenteraad.

Bestemmingsplannen

Asfaltonderhoud aan de N315 Rondweg 
Zelhem
In verband met onderhoud start de provincie Gelderland van 
20 t/m 22 augustus 2014 met werkzaamheden aan de hoofd-

weg). De werkzaamheden zijn voor de bouwvakvakantie af-
gelast ivm de weeromstandigheden. De rotonde wordt in zijn 
geheel  afgesloten. De omleidingen staan met borden aange-

info.

Wegwerkzaamheden
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Wij verzorgen 
kleinschalige, 
aangepaste vakanties 
voor ouderen. 
Bel voor onze gratis 
vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83 
Of kijk op onze site: 
www.allegoedsvakanties.nl

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

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

ZORGELOOS RIJPLEZIER IN EEN NIEUWE NISSAN 

VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND

NISSAN MICRA

v.a. € 119,-/mnd v.a. € 149,-/mnd v.a. € 224,-/mnd v.a. € 249,-/mnd

NISSAN QASHQAINISSAN JUKENISSAN NOTE

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

Kelvinstraat 2 6902 PW Zevenaar Tel. (0316) 52 35 23

www.herwers.nl/nissan

Totaal 

kredietbedrag*

Looptijd in maanden Vaste debetrentevoet Jaarlijks 

kostenpercentage

Slottermijn Totaal te betalen bedrag Maandlast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INCL. GRATIS 
VERLENGDE GARANTIE

TOT 5 JAAR

INCL. GRATIS 
ONDERHOUD
TOT 5 JAAR

INCL. GRATIS 
PECHHULP

TOT 5 JAAR

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding AUGUSTUS

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

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

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR

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

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

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

- advertorial -

Samen met diverse scholen in ons 
werkgebied werkt Avonturijn aan 
de (door) ontwikkeling en reali-
satie van Integrale Kindcentra. 
Samenwerking en overdracht zijn 
hierbij van essentieel belang! We 
werken spelenderwijs naar een 
stevige basis. Zo worden kinderen 
van 0 tot 13 jaar op een leuke én 
professionele manier opgevangen 
en voorbereid op de toekomst. Wij 
geven u graag meer informatie.
Kijk ook op www.avonturijn.nlKinderopvang 

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

vinden we leuk en 
dat  laten we zien.

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

www.avonturijn.nl Met Avonturijn naar een 
Integraal Kindcentrum

Hengelo GLD
      
Roy Polman
Rozenstraat 10
7255 XT Hengelo GLD
Tel. 0575 462209
Mob. 06 202 398 81

Tuinonderhoud
Wilt u de hagen in uw tuin gesnoeid hebben? Voor al het 
tuinonderhoud bent u bij Hoveniersbedrijf Polman aan het 
juiste adres. Voor info www.hoveniersbedrijfpolman.nl



Beethoven was een vernieuwer in 
zowel de pianotechniek als in muzi-
kaal opzicht. Daarnaast bezitten zijn 
composities een zeggingskracht en 
een melodieuze schoonheid die tot 
op heden blijven verrassen en ont-
roeren. Als musicus bouwde hij na-
tuurlijk voort op grote voorgangers, 
zoals Haydn en Mozart. Hun muziek 
schraagt de genialiteit van Beetho-
ven. Het verhaal dat hij in Zutphen 
geboren zou zijn zal dan niet klop-
pen, in navolging van eerdere muzi-
kale evenementen was het voor de 
organisatoren wel een inspiratiebron 
dit festival op te zetten.
In die zin is Beethoven te vergelijken 
met Zutphen: een rijk verleden en 
toch gericht op de toekomst. De initi-
atiefnemers denken dan ook dat het 
culturele erfgoed zoals dat zichtbaar 
is in de prachtige binnenstad van 
Zutphen en de muziek van Beetho-
ven goed bij elkaar passen en elkaar 
zullen versterken. De gelijknamige 
stichting hoopt het festival tweejaar-
lijks te organiseren – steeds in een 
jaar wanneer er geen Cellofestival is 
– waardoor het een vaste plek kan 
verwerven op de culturele agenda.

Er zijn concerten, lezingen, een 
filmvoorstelling, masterclasses voor 
conservatorium-studenten en caril-
lonbespelingen. Daarnaast kan het 
publiek zelf aan de slag met een van 
de beroemdste thema’s van Beetho-
ven: für Elise.

Overzicht activiteiten
Het festival wordt op vrijdagavond 22 
augustus geopend met een concert 
in de Broederenkerk (de bibliotheek) 
door het Duo Ondine, bestaande uit: 
pianiste Cathelijne Maat en mezzo-
sopraan Janneke Schaareman. Jan-
neke schitterde vorig jaar bij Opera 
Zuid als Carmen in de gelijknamige 
opera van Georges Bizet en onlangs 
nog - in juni - als IJsvorstin in het 
grootschalige muzikale theaterspek-
takel De Iisfoarstin in Leeuwarden. 
Aan dit concert zal aandacht worden 
geschonken door Radio4.
Op zaterdagmiddag staat er tegen-
over de Wijnhuistoren een piano die 
voor iedereen beschikbaar is om zijn 
of haar eigen versie ten gehore te 
brengen van het bekende thema Für 
Elise en wordt in Filmtheater Luxor 
om 15.30 uur de film ‘In search of 
Beethoven’ gedraaid. Om 14.00 uur 
begint in de Rabobank Buitensocië-
teit een masterclass voor nationale 
en internationale conservatorium-
studenten door de Hongaarse pianist 
József Balog. 

In het prachtig verbouwde pand van 
galerie De Oude Apotheek aan de 
Houtmarkt, een pand dat stamt uit 
de tijd van Beethoven,  is vanaf 13.00 
uur gedurende de gehele middag het 
niet vaak uitgevoerde strijktrio opus 
9 nr. 2, in D groot van de nog erg 
jonge Beethoven te beluisteren. Het 
ensemble La Chambre du Roi, met 
als celliste de Zutphense Marike Tuin, 

speelt het stuk op authentieke instru-
menten. Zowel de masterclass als het 
concert in de Oude Apotheek is voor 
iedereen gratis toegankelijk.

Hoogtepunten festival
Zaterdagavond vindt het hoofdcon-
cert plaats in de Rabobank Buitenso-
ciëteit van de Hanzehof. Dit concert 
wordt verzorgd door internationaal 
topvioliste Isabelle van Keulen, die 
hiervoor speciaal uit Engeland over-
komt en Nederlands succesvolste jon-
ge pianist Hannes Minnaar. Op het 
programma staan sonates voor viool 
en piano, waaronder de beroemde 
Kreuzersonate. Het concert begint 
om 20.15 uur en wordt vanaf 19.00 
uur voorafgegaan door een lezing en 
een prelude.

Op zondagochtend spelen drie profes-
sionele jonge van oorsprong Zutphen-
se pianisten, waaronder Jacobus den 
Herder, werk van Beethoven. Ook de 
bekende Mondschein-sonate is te ho-
ren. Dit concert vindt om 11.30 uur 
plaats in de Kapel op ’t Rijsselt aan 
de Mettrayweg in Eefde (net buiten 
Zutphen). 
Die middag geeft pianist József Balog 
een huiskamerconcert in stadspaleis 
Hof van Flodorf aan de Halterstraat 
22 in de Zutphense binnenstad. Aan-
vang 14.30 uur. Zowel op vrijdag als 
op zondag zal het carillon in de Wijn-
huistoren de stad besproeien met 
klanken van de grote componist.
Voor meer informatie over het pro-
gramma, prijzen en meer kunt u te-
recht op de website www.beethoven-
festivalzutphen.nl of neem contact 
op via  06-518 55 887 / 06-3727 6909 
/ 06-5437 4836 of beethovenfestival-
zutphen@kpnmail.nl.

Eerste editie Beethoven Festival Zutphen
Zutphen - Van vrijdag 22 augustus t/m zondag 24 augustus vindt de 
eerste editie plaats van het Beethoven Festival Zutphen: een nieuw 
cultureel initiatief voor Zutphen, de regio en omstreken. Tijdens dit 
festival draait het - de naam zegt het al - om de componist Beethoven, 
zijn muziek en die van zijn tijdgenoten.

Isabelle van Keulen József Balog

De eerste bijeenkomst is een oriën-
tatie op verschillende materialen en 
technieken. Daarna krijgt iedere deel-
nemer individuele begeleiding naar 
behoefte en op eigen niveau. Doel 
is niet alleen om fijne werkstukken 
te maken, maar ook om op een ont-
spannen manier met elkaar aan het 
werk te zijn. 
De cursus wordt aangeboden door 
Claudine de la Court. Naast haar 

werk als docent is zij zelf altijd bezig
geweest met tekenen en schilderen.
Ze is opgeleid aan de kunstacademie
en de PABO en heeft veel extra schil-
derlessen gevolgd, onder andere bij
Jacqueline van Munster in Almen. 
Haar werk wordt regelmatig geëxpo-
seerd in Zutphen en omgeving.
De bijeenkomsten zijn op woens-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, 
van 17 september tot en met 19 no-
vember. Op 15 en 22 oktober is het
herfstvakantie. De kosten zijn € 8,00
per persoon, inschrijving als deelne-
mer van het Gilde (€ 15,00 per jaar)
is een voorwaarde. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via admgil 
dezutphen@gmail.com.

Nieuw bij het Gilde: 

Basiscursus tekenen en 
schilderen
Zutphen - Voor mensen die zin 
hebben om in een kleine groep te 
gaan tekenen of schilderen start 
onder de vlag van Gilde Zutphen 
op 17 september een korte basis-
cursus van acht bijeenkomsten.

Tom van Loenen toont zijn semi-
abstracte schilderijen in acrylverf 
en Janny van der Veen haar voor-
werpen van keramiek, uitgevoerd in 
verschillende technieken. ’t Atrium 

is geopend op donderdag en vrijdag
van 10.00 tot 15.00 uur en op zater-
dag van 12.00 tot 15.00 uur. Toegang
gratis. Voor meer informatie zie:
www.atriumzutphen.nl

Duo expositie in ‘t Atrium

Zutphen - Janny van der Veen en Tom van Loenen houden tot 19 sep-
tember een duo expositie in ’t Atrium.

Een schilderij van Tom van Loenen

Jolanda en Annelies willen u graag 
verwelkomen in de Grote Kerk om 
hun werken te laten zien. 

Jolanda schildert met acryl, zowel op 
doek als op hout. Het gebruik van 
verschillende technieken zorgt voor 
een verrassend resultaat. 

Annelies maakt middels gemengde 
technieken beelden en objecten voor 
binnen en buiten, welke volledig met 
de hand worden uitgewerkt en daar-
door hun unieke karakter krijgen.

Deze duo-expositie zorgt voor veel af-
wisseling en is zondag 7 september te 
bezoeken vanaf 12.00 uur.

Expositie Grote Kerk Halle
Halle - Jolanda Arntz en Annelies 
Wolbrink exposeren in Halle op 
zondag 7 september. Tevens is er 
elke eerste zondag van september 
een grote braderie in Halle met 
muziek en vele leuke kraampjes.

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

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



Hebt u iets nodig? Ze zijn aanwezig van 14.00 tot 16.00 
uur in de grote zaal van De Bongerd.

Geheugensteuntje
Dinsdag 26 augustus van 10.00 tot 11.00 uur is 
er een geheugenspreekuur in Steenderen. Het 
geheugenspreekuur is voor iedereen die zich zorgen 
maakt over eigen geheugen of dat van een ander. Ook 
voor vragen over piekeren kunt u terecht tijdens dit 
spreekuur. Eventueel wordt een test gedaan en krijgt 
u advies voor vervolg. Vaak vallen de problemen er 
mee en kunt u worden gerustgesteld. Blijf niet langer 
piekeren, maak gebruik van deze mogelijkheid! Het 
spreekuur is gratis en u hoeft geen afspraak te maken.

Vast voor de agenda
Burendag 2014 viert Welzijn Steenderen Burendag 
op vrijdag 26 september. Nader bericht volgt in de 
volgende editie van deze rubriek.

Yogalessen nieuw seizoen
Maandag 8 september start er een nieuwe serie van 
15 yogalessen voor dames en heren in  ’t Anker 
te Steenderen. Zowel beginners als gevorderden 
kunnen deelnemen. Tijdens de yogales worden 
fysieke oefeningen gedaan om het lichaam sterk en 
soepel te maken, er zijn ademoefeningen en u leert te 
ontspannen. Kortom, lichaam en geest worden weer 
in balans gebracht.
De eerste groep begint om 15.00 uur, de tweede 
groep om 16.15 uur. 15 lessen kosten € 80,-. Voor 
inlichtingen en/of aanmelding kunt u terecht bij Rita 
Weber, erkend yogadocente, 0313-842794. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij! U kunt zich nu al opgeven.

Koffieochtend:  maandag 1 september starten we 
weer met de koffieochtend Vriendschap 55+,  van 
10.00-12.00 uur in Kulturhus het Dorpscentrum 
Vorden. 

Denkt u ook alvast na over wat u kunt gaan 
ondernemen na de zomervakantie? Activiteiten, 
cursussen en workshops. 
Bridgen. Een mooie denksport! Lijkt het u leuk om te 
gaan bridgen of wilt u meer ervaring in het bridgen? 
Bij voldoende belangstelling start  eind september, 
begin oktober 2013 weer een cursus bridgen voor 
beginners en voor gevorderden.

Of wilt u mee gaan doen aan andere activiteiten? 
In september, oktober starten al onze gebruikelijke 
activiteiten weer o.a. koersbal en rummikub, 
stijldansen, schilder- en tekencursus, de  hobbyclub, 
bewegingsactiviteiten en andere spelvormen.

Of benieuwd naar de iPad-cursus? Ook de iPad-
cursus gaat, bij voldoende aanmeldingen, wederom 
van start na de zomervakantie. U  kunt zich vanaf nu 
opgeven voor een van deze activiteiten of cursussen. 
De cursus start op donderdagmiddag 18 september.
  
Of heeft u zelf ideeën of wensen voor het 
opstarten van een activiteit of cursus? Denkt u 
een leuke workshop of cursus te kunnen geven waarbij 
u uw talent, vaardigheid of professie, vrijwillig, wilt 
inzetten? Laat het ons gerust weten. Voor verdere 
informatie en aanmelding kunt u terecht bij Stichting 
Welzijn Vorden. Tel. 0575- 553405.

Het volgende Repair Café is:  zaterdag 13 september,
van 10.00-12.00 uur. In de maand augustus is er géén
Repair Café.

Eenzaamheid is van ons allemaal. Eenzaamheid 
is een groot en onzichtbaar probleem. Voor velen is 
het een taboe om erover te praten. Dat moeten we 
doorbreken!
Kent u iemand van 55+ die eenzaam is? Bent u zelf
eenzaam? Bel of mail welzijnsadviseur Wilma Berns 
van Stichting Welzijn Vorden voor informatie en/of
advies.
Telefoon: 0575-553405. Emailadres: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden zoekt vrijwilligers 
voor Bezoek en Oppas Service (BOS). Ook een 
mantelzorger moet wel eens boodschappen doen, of
wil naar de kapper, lid worden van een hobby¬club, 
of eens een avondje uit. Maar wat te doen als je 
voor iemand zorgt die niet alleen thuis kan blijven? 
Via Stichting Welzijn Vorden kan een (geschoolde) 
vrijwilliger van de Bezoek en Oppas Service (BOS) 
geregeld worden. 
Deze vrijwilliger zorgt dat ook een gehandicapte,
chronisch zieke of dementerende achterblijver een
gezellige middag of avond heeft. Er wordt zo mogelijk 
gezorgd voor een vaste vrijwilliger, die maximaal
een dagdeel per week de mantelzorger thuis kan
vervangen. In een gesprek kan men persoonlijke
wensen aangeven.
Wie regelmatig een paar uurtjes,  ochtend, middag
of avond beschikbaar heeft en graag iets wil doen
voor een ander, kan zich aanmelden als vrijwilliger,
zodat mensen met een zieke of dementerende partner
met een gerust hart even de deur uit kunnen. Ook
voor alleenstaanden en mensen die zich alleen of
eenzaam voelen, kan een vrijwilliger worden ingezet. 
Deze aangeboden hulp is gratis en kan eenmalig
worden aangeboden, maar ook voor langere tijd.
Aan vrijwilligers worden cursus¬mogelijkheden en
structureel overleg  aangeboden. Volgens afspraak
worden onkosten vergoed.
De groep BOS vrijwilligers is een enthousiaste groep 
vrijwilligers, die  aangestuurd wordt door een
coördinator. Herkent u zich in deze  oproep? Wilt u de
bestaande groep BOS-vrijwilligers komen versterken?
Dan zien wij uw  reacties gaarne tegemoet.
Voor vragen, informatie of aanmelding: Stichting 
Welzijn Vorden. Welzijnsadviseur Wilma Berns, 
telefoon 0575 553405 (maandag tot en met donderdag) 
@: w.berns@sswb.nl De heer W. Sanders, coördinator
BOS, telefoon 0575-553736 @: wsanders@kpnmail.nl

Rijbewijskeuring 75+ via Ouderenbonden in
Vorden.  Op 23 augustus (org. PCOB) is er weer een 
rijbewijskeuring op de zaterdagmiddag om 13.15
uur. Voor wie 75 jaar is of ouder moet zich voor een 
nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren.
Belangstellenden voor de keuring kunnen, voor 
de aanmelding en/of informatie , dagelijks tussen 
10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-550806. De
rijbewijskeuring bedraagt  € 25,- en wordt door  dr. van 
Remmen verricht. De opbrengsten van deze keuringen 
schenkt hij aan een project voor ontwikkelingshulp. 
Locatie in het woon- en zorgcentrum, De Wehme, 
Nieuwstad 32 in Vorden.

Vakantie: Welzijnsadviseur  Wilma Berns is afwezig
i.v.m. vakantie van 4 augustus  tot en met  22 
augustus.  In die periode is er voor het  telefonisch- en
inloopspreekuur, van maandag tot en met donderdag 
van 9.00-11.00 uur, vervanging geregeld.

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

Data Activiteit Plaats Tijd
19-08 SWSteenderen: verkoop lingerie De Bongerd, Steenderen 14.00 uur

20-08 ANBO Hengelo/Steenderen: fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

20-08 SWSteenderen: bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

23-08 ANBO Zelhem: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 06  27594051

  (bellen 18.30-20.00 uur)

23-08 ANBO Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806

26-08 SWSteenderen/GGNet: geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur

27-08 ANBO Hengelo/Steenderen: koetsentocht Informatie bij de ANBO

27-08 Zonnebloem Hengelo/Keijenborg: activiteit Opgeven 0575-441201

02-09 KBO IJsselsenioren: bustocht

04-09 Bejaardenkring Vorden: div. onderwerpen Dorpscentrum Vorden 14.15 uur

07-09 Zonnebloem: ziekendag

10-09 SWSteenderen: kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

11-09 SWV/NVVS: spreekuur gehoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

13-09 SWV: Repaircafé Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

17-09 ANBO Hengelo/Steenderen: De Senioras Den Bremer, Toldijk 14.00 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt 
u daar een leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd.          
U mag overal meedoen.

De Stichting Vrijwillige Schuld-
dienstverlening Bronckhorst helpt 
mensen die in financiële problemen 
zitten. Goed opgeleide maatjes 
ondersteunen en helpen in het 
voorkomen en oplossen van finan¬ciële 
(schuld)problematiek van burgers.
U bereikt de coördinator van schuldhulpmaatje Bronckhorst rechtstreeks 
op telefoonnummer 06-83039005, maar u kunt ook terecht bij de 
welzijnsadviseur van de plaatselijke welzijnsstichting die u verder de weg 
wijst. Hebt u financiële problemen schroom dan niet om hulp te zoeken!

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

Woning aanpassen?
Er is veel mogelijk in uw woning en er zijn veel zaken waar u bij stil moet 
staan als het gaat om het geschikt maken van uw woning. Wilt u eens verder 
praten met iemand die u kan adviseren over woningaanpassingen en wat in 
uw situatie geschikt is? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een 
van de vrijwillige adviseurs. 
U kunt een huisbezoek aanvragen door een mail te sturen naar info@
bronckhorst.nl of met ons te bellen (0575) 750250. Vergeet niet uw 
contactgegevens te vermelden in de mail! De vrijwillige adviseur neemt 
vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak.

Ondergoed
Op dinsdag 19 augustus komt Lanco mode met ondergoed in De Bongerd te 
Steenderen. Dames en herenondergoed, nachtkleding, kousen, sokken enz. 

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

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

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

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

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

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

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

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

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

tel: 0575-465281, mobiel: 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

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

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

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

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

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

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

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

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

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

Mevrouw vraagt
Wil je koffie
Ik zeg
Ja, lekker
Zet ze een kopje klaar
en vraagt 
Alles erin
Ik wat verbaasd
‘t Is je eigen huis
als je knoeien wilt
schenk je ernaast

J. Wagenvoort

Eten wordt op deze manier weer 
een beleving in plaats van enkel iets 
noodzakelijks. Zo kunnen bewoners 
er meer van genieten en gaan ze ook 
meer eten. Iets wat voor velen  erg 
belangrijk is. Bewoners stellen samen 
met woonbegeleiders, familie en vrij-
willigers het menu voor de komende 
week samen aan de hand van een 
handige, inspirerende app waarmee 
ze ook meteen de bestelling van de 
producten kunnen doen. 

Bij kleinschalig wonen voor demen-
terenden is het van belang dat het 
wonen plaatsvindt in de huiskamer. 
Sensire vindt het belangrijk dat de be-
woners in een vertrouwde omgeving 
alledaagse dingen kunnen doen. In 
februari van dit jaar plaatste Bribus 
in opdracht van Stichting ter Beharti-

ging van de Belangen van Langdurig 
Zieken (TBBLZ) al tien keukens in de 
huiskamers bij Sensire den Ooiman. 
De overige kleinschalige woonvor-
men waren reeds voorzien van huise-
lijke keukens.
Sensire biedt de kleinschalige zorg 
waarbij bewoners zelf kunnen koken 

aan in Den Ooiman in Doetinchem, 
De Garven in Ruurlo, De Lindenhof 
en De Hackforterhof in Vorden, De 
Pelgrimhof in Gaanderen en De Bloe-
sem in Neede. Meer informatie is te 
vinden op www.sensire.nl of op te 
vragen via 0900 – 88 56 (24 uur per 
dag, 10 ct/min).

Zelf koken Sensire blijkt schot in de roos
Regio - Sinds april dit jaar zijn 
er teams in diverse kleinschalige 
woonvormen van Sensire Achter-
hoek begonnen met een werk-
wijze waarbij de bewoners zelf, 
onder begeleiding van woonbe-
geleiders, familie of vrijwilligers, 
koken. Inmiddels is het duidelijk 
dat deze werkwijze een schot in 
de roos is.

Goan etten is een initiatief in de Ach-
terhoek waarbij steeds op verschillen-
de, opvallende locaties een restaurant 
voor één dag wordt gecreëerd. Hierbij 
hoort een driegangenmenu van Ach-
terhoekse streekproducten, lange ta-
fels en een cultureel sausje. 
Door middel van een uitnodigings-
kaart kunt u iemand persoonlijk uit-
nodigingen voor een avond Goan et-
ten. Hierbij kan de genodigde aange-
ven waar zijn voorkeur naar uitgaat. 
Dit sluit mooi aan bij Stichting Goan, 
die staat voor een persoonlijke bena-
dering van mens tot mens. 
Op de website van Gaon is een film te 

zien van de vorige Zutphense editie 
en kunt u een reservering plaatsen. 
En wilt u iemand persoonlijk uitnodi-
gen? Vraag dan naar de uitnodigings-

kaart, onder andere verkrijgbaar bij 
TIP (VVV) Zutphen, musea Zutphen 
en Weevers Grafimedia. Zie www.
gaon.nl voor meer informatie.

Gao i-j met mien etten in Zutphen?
Zutphen - Op 29 augustus vindt 
Goan etten voor de tweede keer 
plaats in Zutphen, dit maal op 
een van de meest fotogenieke 
plekken van de stad. Het is een 
avond vol verrassingen, want de 
locatie, het eten en de tafelgeno-
ten zijn tot 48 uur voor de start 
van de avond geheim.

Drs. H.J. Boon uit Zelhem zal op 
maandag 25 augustus aan het pro-
gramma meewerken d.m.v. een over-
denking. Op maandag 1 september 
zal Gracia Siebelink uit Zelhem ver-
tellen over de voedsel- en kleding-
bank van de diaconie van de Lamber-
tikerkgemeente.
In de uitzending van maandag 8 sep-
tember wordt er een overdenking 

gehouden door mevrouw Zwennie 
Langwerden uit Wichmond. Het pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoeting’
wordt iedere maandagavond tussen
19.00 en 20.00 uur uitgezonden via
Radio Ideaal. 
Na de uitzending kunnen er van
20.00 uur tot 20.30 uur nieuwe mu-
zikale verzoekjes aangevraagd wor-
den voor de daaropvolgende week,
via het telefoonnummer van de stu-
dio: 0314-624002. De kabelfrequen-
ties van Radio Ideaal zijn voor heel
Oost-Gelderland: FM 91.1 of 94.00. De
etherfrequenties zijn 105.1 t/m 107.7
en via internet: www.ideaal.org.

Kerk en radio
Regio - In het interkerkelijke pro-
gramma “De Muzikale Ontmoe-
ting“ bij Radio Ideaal zijn voor 
de komende uitzendingen weer 
studiogasten uitgenodigd.

In de oude situatie was de tuin om-
sloten door een groenblijvende haag. 
Dit zorgde voor een harde scheiding 
tussen de tuin en het landschap. De 
opdracht was dan ook om het land-
schap meer te betrekken bij de tuin, 
maar wel de privacy te behouden. 
Een medewerker van het bedrijf 
heeft de opgedane kennis van HBO 
opleiding Van Hall Larenstein toege-
past om een tuin te creëren die goed 
opgaat in het landschap. Bij het ont-
werp is rekening gehouden met het 
omliggende landschap en de verschil-
lende landschapstypen en bijbeho-
rende beplanting. 
Linde is van oorsprong een kleinscha-
lig landschap met enkele houtwallen, 
houtsingels, boomgroepen, solitaire 
bomen, lanen en boscomplexen. Om 
privacy te creëren is er een houtsin-
gel toegepast met inheemse beplan-
ting die tevens goed past in het klein-
schalige landschap waar Linde om be-

kend staat. De houtsingel zorgt ook 
voor een geleidelijke overgang naar 
het landschap. 

Voor meer informatie over dit project 
en andere projecten zie www.hove 
niersbedrijfpolman.nl

Hoveniersbedrijf Polman 
 ontwerpt boerderijtuin
Linde - Hoveniersbedrijf Polman 
heeft in Linde een boerderijtuin 
gerealiseerd.

De boerderijtuin

De twee uur durende rit is ongeveer 
50 km lang en gaat door de gemeente 
Bronckhorst. De route is uitgezet door 

Harry Horsting en Erik Kleinreesink.
U kunt deelnemen in verschillende
klassen afhankelijk van uw ervaring.
Beginners kunnen deelnemen in
de C-klasse. De start is tussen 13.30
en 14.15 uur vanuit ’t Kontaktpunt 
(clubhuis van de Graafschaprijders),
Eikenlaan 2a te Vorden (Kranenburg).

Oriëntatie- en puzzelrit 
voor auto’s
Vorden - Op zondag 24 augus-
tus organiseert VAMC De Graaf-
schaprijders een oriëntatie- en 
puzzelrit voor auto’s.

Na de zomervakantie gaan de 
lessen Klassieke Pilates weer van 
start in Zutphen, Lochem, Vor-
den en Markelo. In Lochem start 
naast de andere lessen op maan-
dag een nieuwe groep.

Klassieke Pilates… een ruim 80 jaar 
oude trainingsmethode die ontwik-
keld is door Joseph Pilates. De  me-
thode is gericht op opbouw van 
kracht, het verbeteren van de totale 
lichaamshouding, flexibiliteit, coör-
dinatie, balans, buik- en rugspieren 
en concentratie. De positieve effec-
ten zijn zowel op het lichamelijke 
als het mentale vlak in het dagelijkse 
leven goed merkbaar. 

Bij de Klassieke Pilates worden een 
serie oefeningen op de mat uitge-
voerd met flow vanuit focus, precisie 
en juiste ademhaling. Het is de kwa-
liteit van uitvoering van de oefening 
die het effect bepaald.

Voor veel deelnemers is het econo-
mischer leren omgaan met spieren 
en energie een hulp om spanning in 
nek, schouders en rug los te laten, 
pijn te verminderen of te voorkomen 
en energie uit te sparen. 
 
Een lesgroep bestaat uit maximaal 
8 personen en is voor alle leeftijden 
toegankelijk. Door de kleine groepen 
is er veel ruimte voor individuele 
aandacht en begeleiding. Daarnaast 
is het ook gewoon leuk! 

Een proefles is gratis. 
Door mee te doen kunt u het 
zelf eens ervaren.  

Voor meer info   
www.empowered-body-mind.nl 
of bel met Ida Bolder 06 - 83 32 37 17 
(’s middags). 

Economisch met spieren en energie

Klassieke Pilates
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IJssel
computerservice

*

*

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

rganisatie van 
ederlandse 
andprothetici

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

Floris van der Schot - Coaching & Training
inspireert om het welzijn van mensen te bevorderen. 
Op alle gebieden: studie, werk, relatie(s), gezondheid, 

etc. Zowel privé als zakelijk.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, 
kijk op www.florisvanderschot.nl of bel 06 2435 6331.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Schrijf je tijdens de open dagen in voor 
de zwemlessen en ontvang 100% 
KORTING op het inschrijfgeld en
de eerste maand GRATIS!*

* Alleen geldig indien u via automatische incasso gaat betalen.

Meer
speciale

acties tijdens 
de open
dagen!www.centrumdebrink.nl

Centrum De Brink

T: (0314) 662 140
E: Info@centrumdebrink.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Pelgrom Hummelo BV 
is een modern land-en tuinbouwmechanisatie bedrijf en al meer dan 70 jaar 
bekend met de landbouw. Wij hebben dealerschappen van gerenommeerde 
merken zoals bijv: Massey Ferguson, Fella, Joskin, Trioliet,  Stiga, Toro, 
Stihl, Viking, Kärcher enz. 
Samen met onze medewerkers streven wij naar een optimale serviceverlening 
en advisering naar onze klanten.

Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl

W W W. P E L G R O M . N L 

MONTEUR 
Tuin- & parkmachines

Functieomschrijving:

Functie-eisen:

Wij bieden:

Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...
we zijn o.a. 
dealer van:
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EvaSchuurman
Column

De Participatieraad geeft het College 
van Burgemeester en Wethouders ad-
vies over alle plannen op sociaal ter-
rein. Dit jaar met name over alle ver-
anderingen voor de jeugd, de mensen 
zonder werk of inkomen en mensen 
die een vorm van begeleiding of dag-
besteding nodig hebben. Adviezen 
kunnen gevraagd en ongevraagd zijn. 
De Participatieraad kijkt daarbij eerst 
naar het voorgenomen beleid en ver-
volgens naar de manier waarop dat 
beleid wordt uitgevoerd.

Het is de bedoeling dat er ook in toe-
komst wat te kiezen is voor bewoners 
van de gemeente. De participatie-
raad wil dat er een verscheidenheid 
blijft aan vormen van beschut werk 
en dagbesteding, opdat mensen een 
vorm van dagactiviteit kunnen kie-
zen die hen het beste past. Ook goede 
begeleiding is belangrijk, professio-
nals die weten wat de cliënt nodig 
heeft en helpen met keuzes. 
De raad adviseert verder als gemeen-
te het goede voorbeeld te geven door 
mensen met een beperking in dienst 

te nemen. Dat geeft de gemeente ook
meer recht van spreken als ze het
bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties daarop aanspreekt. Dat
is de kern van een nieuw advies dat
de Participatieraad recent heeft uit-
gebracht. 

Het gemeentelijke beleidsplan op het
hele sociale domein ligt nu ter inzage
en wordt dit najaar concreet gemaakt
in verordeningen en uitvoeringsre-
gels. Ook daarbij houdt de Participa-
tieraad de vinger aan de pols. Vindt u
het interessant om daarover mee te
denken, meld u dan aan als mogelijk
lid van de Participatieraad. 
De raad wil vooral graag versterking
op het gebied van het jeugdbeleid. 
Er wordt met name gezocht naar
iemand die kennis, ervaring of affi-
niteit heeft met jongeren in instellin-
gen en met de positie van probleem-
jongeren.

De leden van de Participatieraad ko-
men uit heel Bronckhorst. Maar uit 
Zelhem en omgeving zijn zij enigs-
zins ondervertegenwoordigd. Daar-
om is deze oproep speciaal gericht
aan Zelhemmers, maar andere reac-
ties zijn ook welkom. 

Mail voor meer informatie naar 
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Participatieraad over 
 dagbesteding en jeugd
Regio - Opkomen voor de belan-
gen van mensen die het zonder 
steun van de gemeente niet red-
den. Dat is, heel kort samengevat, 
de kern van het werk van de Par-
ticipatieraad.

In mei 2013 verscheen de roman 
Ventoux. Deze bestseller werd bij tv-
programma De Wereld Draait Door 
goed ontvangen en tot ‘Boek van de 
maand mei’ uitgeroepen. “Dit boek 
heeft alles. Het is het oerboek over 
vriendschap en wat liefde met vriend-
schap kan doen,” aldus Monique Bur-
ger van het boekverkopers-panel. “Ik 
denk dat het ook heel herkenbaar is 
voor mensen die op facebook hun 
oude schoolvrienden weer terugvin-
den en denken: ‘Oh, wat heb ik jou 
een tijd niet gezien, wat is er een 
hoop gebeurd, maar onze vriend-
schap is nog steeds even goed”.  
Ventoux vertelt het verhaal van vijf 
vrienden, David, Bart, Joost, André en 
Laura, die elkaar na dertig jaar weer 
ontmoeten. Zij gaan terug naar de Pro-
vence en fietsen weer op de Mont Ven-
toux, de berg waar hun beste vriend 
Peter in hun bijzijn verongelukte. 
In de film spelen veel bekende acteurs 
mee, zoals Maruschka Detmers als 
de volwassen Laura. Andere hoofd-
rollen zijn voor Kasper van Kooten, 
Wilfried de Jong, Leopold Witte en 
de Vlaming Wim Opbrouck. Martijn 
Lakemeier, Jonas Smulders, Bram 

Verrecas, Jip van den Dool, Alex 
Hendrickx en Abbey Hoes zullen de 
vrienden op jonge leeftijd spelen. 
Waarom Burgemeester Kruijffbad 
werd gekozen als filmset is snel te be-
antwoorden. “Het zwembad is dicht-
bij Zutphen, waar het verhaal zich af-
speelt,” aldus Bert Wagendorp. “Bo-
vendien is het een fraaie locatie in de 
jaren ’80 sfeer, zodat de filmshots in 
het originele tijdsbeeld kunnen wor-
den opgenomen”.
Bert Wagendorp (5 november 1956, 
Groenlo) is voor de Volkskrant zes 
keer aanwezig geweest bij de Tour 
de France en schrijft momenteel 

nog steeds columns voor de krant. 
In 1995 verscheen zijn roman De 
Proloog over een wielrenner. Hierna 
schreef hij meerdere columns en 
boeken waarin sport een belang-
rijke rol speelt. Wagendorp schrijft 
niet alleen over sport, hij heeft de 
Mont Ventoux ook zelf gefietst.  
Het Burgemeester Kruijffbad is van-
wege de opnames op 22 augustus ge-
sloten vanaf 13.00 uur. De zwemles-
sen worden verschoven naar maan-
dag 25 augustus, maar de trimclub 
gaat ‘s avonds wel door van 20.30 tot 
21.00 uur. Zie voor meer informatie 
www.zwembadsteenderen.nl.

Burgemeester Kruijffbad in 
Steenderen fungeert als filmset
Steenderen - Vrijdagmiddag 22 
augustus worden op het terrein 
van het Burgemeester Kruijffbad 
opnamen gemaakt voor de nieu-
we feelgood film Ventoux. De film 
is gebaseerd op de gelijknamige 
roman van sportverslaggever en 
columnist Bert Wagendorp. Hij 
schreef met regisseur Nicole van 
Kilsdonk het filmscenario.

Het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen dateert uit de jaren ’80.

Er lopen iets te hippe jongens door de 
straat. Zelfde vette haar en zelfde glim-
mende oorknopjes. Ik ben met de hond 
op pad, schichtig kijk ik achter me, het 
zijn geen platteland-types. Meteen vind ik 
mijzelf gigantisch bekrompen en genera-
liserend. 
Ik die, zoals al eens eerder genoemd, 
meerdere grote steden voor langere tijd 
van dichtbij meemaakte. Sterker nog, 
vorige week liep ik nog fluitend door een 
van die steden met een van mijn beste 
vrienden. Moeiteloos laverend tussen een 
mix van alles wat zich in zo’n grote stad 
bevindt. De duif die door de bakkerij vloog 
deed mij zelfs niet eens opschrikken. 
Meteen werd mijn plattelands-jas een 
stads omhulsel. Nam mijn looppas een 
slenterend ritme aan en keek ik niet op van 
tatoeages en bijzondere oorringen met 
een Afrikaanse oorsprong op oer-Holland-
se lellen. Vond ik het klaarblijkelijk dood-
normaal de draaiorgelman een centje toe 
te stoppen en de daklozenkrantverkoper 
mijn ‘nee’ te geven. (Gezien het feit dat ik 
dat centje net al had uitgegeven.)
Blijkbaar ben ik een omgevings-kameleon 
en blijkbaar ook zo ingeburgerd in mijn 
huidige omgeving, dat al wat zich - vol-
gens mijn brein - in de stad hoort te bevin-
den mij direct opvalt als het in mijn dorp 
rondwandelt.

De hippe jongens bleken niet op mijn in-
boedel uit, wel keek ik nog even achter-
dochtig achterom voor ik met de hond het 
bospad opliep. Bijzonder genoeg kwam 
daar net een antroposofisch, gebatikt stel 
vanaf. Ze zaten nota bene giechelend en 
wiebelend samen op eenzelfde scoot-
mobiel. ‘Het is hier de stad niet!’ Wilde ik 

roepen. ‘Waarom bent u allen mijn om-
gevingsreferentiekader in de war aan het 
schoppen?’ Tot ik tot het besef kwam dat 
het mijn eigen kleine brein was dat de mix 
van stad en platteland niet aankon.

Het deed me denken aan die keer dat ik so-
lo uitwaaide in een kunstenaarsdorpje aan 
de kust. Aldaar een strakke, gebloemde 
broek vond waarvan ik zeker wist dat deze 
niet in mijn andere omgeving te verkrijgen 
was. Iets dat mij niet weerhield het kunsti-
ge ding toch aan te schaffen, maar waar 
ik nog wel even aan terugdacht toen ik ’m 
voor het eerst droeg op het schoolplein. 
Wederom werd mijn kleine brein bestraf-
fend op het matje geroepen toen een col-
lega op een vergadering exact dezelfde 
broek aanhad. We waren beiden verrast, 
dat wel, maar zo ‘anders’ is het hier alle-
maal blijkbaar toch niet. En zij had ‘m niet 
eens in een kunstenaarsdorpje aan de kust 
gevonden.
Het is niet dat ik denk dat u allen net de 
muziek van 2 Unlimited ontdekt hebt 
ofzo, (No, no, no, no, no, no, dat denk ik  
dus niet). Werkelijk niet, ik vind u prettig 
en aards en tevens bij mij passen. Het is 
gewoon mijn eigen hoofd, dat de neiging 
heeft alles te categoriseren en ordenen. 
Omwille van een bekrompen overzichtelijk-
heid, die mij af en toe de kans ontneemt 
me te laten overdonderen. 

Het kostte me, na deze beredenering, ge-
lukkig niet heel veel tijd om uit mijn eigen 
hokjes te ontsnappen. En zodoende kon 
ik nog net meeliften op de achterbumper 
van de scootmobiel. Heb ik me door de 
verliefde oudjes laten afzetten bij de hippe 
jongens en ze verteld over toen ikzelf nog 
hip was. (Lang gelee.) 
Over Anita en Ray 
en 2 Unlimited. 
We hebben gelachen 
en elkaar een boks verkocht.

Of althans, dat fantaseert mijn kleine brein 
zojuist.

Klein brein

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

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   

Aurea is woonachtig in Ruurlo, maar 
heeft als verzorgingsgebied een groot 
gedeelte van de Achterhoek. Zo ver-
zekert ze cliënten uit de gemeenten 
Berkelland, Lochem, Oost Gelre en 
Bronckhorst van een mooi gebruinde 
huid.

Sunjunkie
SunSkin werkt met de spraytanpro-
ducten van Sunjunkie. Hier is bewust 
voor gekozen omdat de producten 
van Sunjunkie 100% dierproefvrij 
zijn, de spray bestaat uit 100% na-
tuurlijke middelen en de tan bevat 
hoofdzakelijk Aloë Vera, vitamine 
A en vitamine E. Iedere huid is an-
ders en iedere huid heeft een andere 
kleur. Een andere reden waarom Sun-
Skin voor Sunjunkie heeft gekozen, 
is dat deze tan in vier verschillende 
tinten verkrijgbaar is en iedere tan 
kan in vier verschillende percentages 
gebruikt worden. Zo kunnen er dus 
maar liefst zestien tinten gecreëerd 
worden en krijgt u altijd een natuur-
lijk effect. 

Huidvriendelijk bruin worden
Bij een spraytanbehandeling wordt 
er DHA-tanningvloeistof met behulp 

van sprayapparatuur op de huid ver-
neveld. DHA is een natuurlijke grond-
stof die wordt gewonnen uit suiker-
riet. DHA veroorzaakt een reactie in 
de hoornlaag van de huid waardoor 
deze bruin kleurt. Daarnaast wordt 
de huid verzorgd door de Aloë Vera, 
de vitamine A en vitamine E die in 
de spray verwerkt zijn. Op deze ma-
nier word je veilig bruin, zonder de 
schadelijke UV-straling van de zon 
of zonnebank. Ook van de andere 
schadelijke gevolgen van bruin wor-
den door de zon of zonnebank is bij 
spraytanning geen sprake. Zo droogt 
uw huid niet uit, is er geen kans op 
huidveroudering of pigmentatie en 
is er geen risico op huidkanker. Bo-
vendien is spraytannen ook geschikt 
voor mensen met zonneallergie of 
een heel lichte huid.
Een spraytanbehandeling is ideaal 
wanneer u snel verantwoord bruin 
wilt worden voor bijvoorbeeld een 
feest of als basis voor u op vakantie 
gaat. Aurea komt graag bij u langs 
voor een behandeling. U bepaalt zelf 
of u gaat voor een ‘sun kissed’ effect 
of een wat donkerdere kleur. Ver-
volgens zal ze u tips geven, zodat u 
langer van uw bruine teint kunt ge-
nieten.

SunSkin heeft in augustus en septem-
ber een introductie korting voor een 
full body (gehele lichaam) spray tan-
ning:
1 persoon   € 25,00 p.p.
2 personen € 22,50 p.p.*
3 personen € 20,00 p.p.*
* deze korting geldt alleen bij meer-
dere cliënten op 1 locatie. 

Voor meer informatie www.sunskin.
nl of bel 06-50946417.

- Advertorial -

Spraytanning bij u aan huis
Regio - Aurea Hogevonder uit 
Ruurlo is sinds 24 juli jl de trotse 
bezitter van haar eigen gecerti-
ficeerde spraytan bedrijf. Haar 
onderneming heet SunSkin. Bij 
een spraytanbehandeling wordt 
er een vloeistof verneveld op de 
huid, zodat deze direct een mooie 
bruine kleur krijgt. SunSkin gaat 
zich richten op spraytanning aan 
huis. Dit betekent dat de cliënt 
in een voor hem of haar prettige 
omgeving in twintig minuten 
mooi ‘natuurlijk’ bruin kan wor-
den.

De aanvang van de dienst is om 10.30 uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Mevrouw Netty Hengeveld uit Eibergen is zondag 24 augus-
tus voorganger in de kerkdienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

Volg en like ons 
ook op Facebook:

       ContactAchterhoekh k
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De Vordense musicus stond vorige 
week vier avonden lang voor 2500 
man publiek als één van de in totaal 
200 deelnemers aan de uitvoering 
van Roger Waters meesterwerk The 
Wall. Met toneel, videoprojecties op 
stenen wanden en uiteraard de mu-
ziek van Pink Floyd werd het publiek 
op deze unieke locatie letterlijk mee-
gezogen in het meeslepende verhaal 
dat Waters in 1979 vertelde met het 
conceptalbum The Wall. Vooraf-
gaand aan deze rockopera werd een 
voorprogramma verzorgd met mu-
ziek van Waters tijdgenoten als Deep 
Purple, Supertramp en de Mark & 
Clark Band.
Boerstoel zag tijdens de repetities 
wel dat er iets moois ontstond, maar 

kon de impact op het publiek vooraf 
niet inschatten. “Tijdens de show 
heb ik gelet op het enthousiasme 
van de toeschouwers. Na afloop van 
een nummer, hoorde ik iemand heel 
hard ‘kippenvel’ roepen. Dan besef je 
ineens dat je onderdeel bent van een 
wel heel bijzonder geheel”, glundert 
ze een dag na de laatste voorstelling.

Inleven
Boerstoel werd als aanvoerder tweede 
viool gevraagd voor het project dat 
ontstond uit een samenwerking tus-
sen het Steengroeve Theater Winters-
wijk en Musical Producties Gelder-
land (MPG). Zoals bij de meeste deel-
nemers begon de immense show heel 
klein in de woonkamer. “Je krijgt de 

muziek en speelt het thuis eerst eens 
door”, vertelt de violiste. Vervolgens 
heeft ze The Wall grondig bestu-
deerd. “Ik heb de liedjes op YouTube 
bekeken, de teksten en muziek vele 
malen doorgenomen en de film be-
keken om me helemaal in te kunnen 
leven in het stuk, maar ook in wat de 
hoofdrolspeler doormaakt. Uiteinde-
lijk ging ik tijdens de voorstellingen 
echt helemaal op in de muziek, ik 
voelde als het ware de pijn van de 
hoofdrolspeler.”

Coachen
De muzikanten kregen de muziek 
na het paasweekend en begonnen in 
april met de repetities.  Op de zon-
dagen werd er geoefend. Als profes-
sioneel muzikant had Boerstoel niet 
alleen de taak om de nummers te 
spelen, maar ook om de deelnemen-
de amateurmuzikanten te coachen. 
“Daar haal ik nog de meeste voldoe-
ning uit”, vertelt Boerstoel enthousi-

ast. Het lukte de muzikanten om in 
relatief korte tijd als één geheel iets 
onwaarschijnlijk moois neer te zet-
ten. “Na afloop gaf een violiste me 
een bloemetje als dank voor de fijne 
samenwerking. Dat vond ik zo mooi.”
Voor de ervaren muzikant zelf gold 
The Wall echter ook als een absoluut 
hoogtepunt. “Het is heel gaaf om 
aan zo’n productie mee te mogen 

werken.” Bovendien is met vier uit-
verkochte avonden The Wall bewe-
zen dat de Achterhoek veel artistiek
talent herbergt en dat wordt gewaar-
deerd door een groot publiek. “In een
tijd dat subsidiekranen in de cultu-
rele sector worden dichtgedraaid, is
het mooi om te zien dat er zo veel 
mensen genieten van zang, dans en 
acteren.”

Symone Boerstoel uit Vorden maakte deel uit van rockopera in Winterswijkse steengroeve

‘The Wall duizend maal grootser dan vooraf verwacht’

Regio - “Je probeert je een voorstelling te maken van hoe het zal zijn in 
de steengroeve, maar als je er eenmaal bent is alles toch duizend maal 
grootser dan je verwacht.” Symone Boerstoel uit Vorden nam als vio-
liste deel aan het megaspektakel The Wall in het Winterswijkse Steen-
groevetheater en geniet net als de 10.000 toeschouwers nog enorm na.

Vlnr: Gert Jan Bannink, Elze Lovink, Jurriaan Boerstoel, Symone Boerstoel, Herman Ban-
nink en op de voorgrond Marieke Visser. Allemaal deelnemers aan The Wall uit deze regio.

The Wall
The Wall is een in 1979 uitgebracht album van de Britse band Pink Floyd. 
Met de nummers die erop staan vertelt songwriter Roger Waters het verhaal 
over Pink. Een personage, deels gebaseerd op zijn eigen persoon, dat van 
jongs af aan worstelt met het leven. 
Pink verloor zijn vader in de oorlog, werd misbruikt door zijn leraar, op-
gevoed door een overbeschermende moeder en op latere leeftijd liet zijn 
vrouw hem in de steek. Al deze misère leidde ertoe dat de rockster geïso-
leerd raakte van de maatschappij. Er vormde zich als het waren een muur 
om hem heen. Vandaar de titel: The Wall.
Het is één van de best verkochte albums aller tijden: er zijn 30 miljoen 
exemplaren over de toonbank gegaan.

In 1360 werd de kapel vergroot, maar 
in 1633 door een stadsbrand bescha-
digd. Na het herstel raakte het in de 
18de eeuw in verval. Het gebouw 
kreeg de functie als pakhuis en la-
ter, na een verbouwing in 1843 als 
school. Pas na 1954 kwamen er dien-
sten. Na de restauratie in 1962 kreeg 
de kapel zijn oorspronkelijke uiter-
lijk terug. Het kerkgebouw is in 2011 
overgedragen aan de Stichting Oude 
Gelderse Kerken (SOGK).

Het 800 jarig bestaan van Bronkhorst 
was aanleiding om een foto-expositie 
te houden in de Kapel van Bronk-
horst. In de schuur daar tegenover 
exposeerden de Steenderense Joffers 
toen voor het eerst hun schilderijen. 
Het jaar daarna stond wederom een 
expositie van deze kunstschilders op 
het programma en kwam in de loop 
der jaren steeds meer interesse om 
in de kapel te exposeren. Het beheer 
van de kapel kwam in die tijd neer op 
de koster en zijn vrouw. Dirk Koop-
mans, eerst jarenlang kerkvoogd, 
werd in 1972 koster. Zijn vrouw Riek 
zorgde voor de agenda van de trou-
werijen en exposities. Vanaf 2000 zijn 
de taken naar Hans Klompenhouwer 
gegaan.
Yvonne Hoek (1944) tekent, schildert 
en priegelt al van jongs af aan, maar 
begon pas echt met schilderen toen 

haar kinderen de deur uit waren. 
Yvonne legt als fijnschilder zo gede-
tailleerd mogelijk beelden vast, zoals 
landschappen, bloemen en stadsge-
zichten. Het stadje Bronkhorst is bij 
haar favoriet. Toen zij begin jaren ’90 
voor het eerst in het stadje overnacht-
te, werd ze enthousiast door de expo-
sitie in de kapel. Dat wilde zij ook en 
ze meldde zich aan.
Sindsdien exposeert ze jaarlijks haar 
werken, waarvan - in eigen beheer 
- prachtige reproducties worden ge-
maakt, die terugkomen in bijvoor-
beeld kalenders, magneten, place-
mats, linialen, boekenleggers en an-
sichtkaarten. Ze kreeg opdrachten 
van het Binnenhof in Den Haag om 
het beroemde Torentje met Hofvijver 
te schilderen en haar schilderijen zijn 
gebruikt voor kaarten van de beken-
de kaartenmaker Hallmark.
Naast haar bekende werk wordt 
meer abstracter werk geëxposeerd. 

Dit werk is een leuke afwisseling 
voor de zeer gedetailleerd werkende, 
realistische fijnschilder. Opvallend 
van vorm zijn de aquarellen van 
bloemen, omringd door fantasievor-
men op een donkere ondergrond. De 
exposities in de kapel mogen altijd 
rekenen op veel belangstelling. De 
kunstwerken, schilderijen, aquarel-
len, beeldhouwwerken, sieraden en 
dergelijke, worden geflankeerd door 
een achttiende eeuws kabinetorgel, 
verschillende wapenborden en oude 
wapenschilden uit de gildetijd en de 
vlag van de schutterij.

Yvonne Hoek is van 23 augustus tot 
en met 1 september iedere dag in de 
Kapel aanwezig van 10.00 tot 17.00 
uur. Meer informatie over de Kapel 
van Bronkhorst staat op www.trouw 
kapelbronkhorst.nl. Over Yvonne 
Hoek is meer te lezen op www.aqua 
relyvonnehoek.nl.

Twintigste expositie Yvonne Hoek in 
Bronkhorster Kapel
Bronkhorst - In de Kapel van 
Bronkhorst wordt van 23 augus-
tus tot en met 1 september het 
fijnschilderwerk van Yvonne 
Hoek getoond. Het is de twintig-
ste keer dat zij in deze sfeervolle 
ambiance haar expositie inricht. 
De Kapel is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. De ka-
pel staat aan de Kapelstraat en 
is gesticht door Gijsbrecht van 
Bronckhorst en zijn echtgenote 
Catharina van Leefdeal, ter ere 
van de Heilige Maagd Maria en 
Sint Maarten.

Werk van fijnschilder Yvonne Hoek: de Kapel van Bronkhorst.

Bronckhorst

Donderdag 21 augustus 2014
13:30 Huifwagentocht Zelhem
13:30 Fietstocht 55+ 25km Keijenborg
15:30 Toeristenconcerten in de Dorpskerk Vorden
19:30 Zomeravondconcert Zelhem
19:30 Zomerbridge Toldijk

Zaterdag 23 augustus 2014
10:00 Wim Kuijpertoernooi Vorden
10:00 Workshop ‘De Onbekende Kunstenaar’ Vorden

Zondag 24 augustus 2014
10:00 Zondagsviering in de openlucht Hummelo
10:00 Workshop ‘Schilderen naar de Natuur’ Vorden
10:15 Keppeltoertocht voor oldtimer tractoren Hoog-Keppel
12:00 Oriënteringsrit Vierakker

Maandag 25 augustus 2014
20:00 Karaoke in DOK Wichmond

Dinsdag 26 augustus 2014
20:00 Dolle Dinsdag Zangfestijn Wichmond

Woensdag 27 augustus 2014
11:00 Achtkasteelentocht o.l.v. een VVV gids Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij op  

Wijnboerderij ’t Heekenbroek Achter-Drempt

Donderdag 28 augustus 2014
13:30 Huifwagentocht Zelhem
15:30 Toeristenconcerten in de Dorpskerk Vorden
19:30 Zomerbridge Toldijk Toldijk
19:30 Toneelstuk ‘Aantrekkelijke heer zoekt  

dame’ Halle-Heide
20:30 UNDERKOFFER band in DOK Wichmond



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

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

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Verzorgende niveau 2-3 m/v 

Ben jij per direct beschikbaar en heb je ervaring 
in de zorg? 

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de ouderenzorg zijn wij per 
direct op zoek naar een flexibele Verzorgende  die bereid 
is om op oproepbasis ingezet te worden. Binnen een ver-
pleeghuis betreft het de afdelingen PG en Somatiek. Het 
werkgebied is Doetinchem en omgeving en de diensten 
en aantal uren zijn wisselend. Als verzorgende verleen je 
de basiszorg en geef je aanvullend medicatie. Hiervoor 
moet je in het bezit zijn van een afgeronde medicatie-
training. Het is belangrijk dat je in bezit bent van eigen 
vervoer.

Webontwikkelaar m/v

Heb jij een passie voor webontwikkeling en wil jij wer-
ken binnen een enthousiast team van specialisten?

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

Werktuigbouwkundige m/v

Heb jij een afgeronde HBO opleiding richting techniek 
of werktuigbouwkunde?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers zijn wij regelmatig op zoek 
naar kandidaten met een afgeronde HBO opleiding rich-
ting techniek of werktuigbouwkunde. Je werkzaamheden 
kunnen bestaan uit o.a. het engineeren van producten of 
productielijnen en het uitwerken van projecten. Maar de 
werkzaamheden kunnen ook bijvoorbeeld van commer-
cieel technische aard zijn. De branche waarin je werkt is 
vaak de metaaltechniek of aanverwant. Het kan voorko-
men dat je op projectbasis werkt, echter, veelal betreffen 
het functies voor de langere termijn.

Junior Medewerker 

Verkoop Binnendienst m/v

Ben jij een starter op de arbeidsmarkt en heb je 
affiniteit met de agrarische sector?

Functieomschrijving
In de functie van Junior Medewerker Verkoop Binnen-
dienst ben je verantwoordelijk voor het intern verwerken 
van klantaanvragen in samenspraak met diverse afdelin-
gen zoals productie en inkoop. Concreet houd je je bezig 
met het maken van voor- en nacalculaties, het adviseren, 
informeren en promoten van de producten en ook het 
beantwoorden van vragen van klanten. Daarnaast houd 
je de planning bij, heb je administratieve taken en houd 
je de orders, de leveringsbetrouwbaarheid en het prijs-
beleid in de gaten. Voor deze functie is het belangrijk dat 
je affiniteit hebt met (metaal) techniek, maar ook met de 
agrarische sector.

Conventioneel draaier/frezer (m/v)

Ben jij een conventioneel verspaner 
die naast draai- en freeswerk net 
wat meer kan op metaalgebied?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op 
zoek naar een conventioneel ver-
spaner die zowel kan draaien als 
frezen. Omdat het kan voorkomen 
dat er niet iedere week voor 40 uur 
werk is als draaier/frezer, zoeken wij 
iemand die ook enige ervaring heeft 
met constructiebankwerk, of die hier 
in ieder geval affiniteit mee heeft.
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Wilt u meer informatie over een van deze vacatures? 
Bekijk onze website: www.uitzendbureaustezu.nl

info@uitzendbureaustezu.nl

Allround stukadoor

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een enthou-
siaste en ervaren allround stukadoor uit de omgeving van 
Zutphen. 

U bent in het bezit van minimaal B rijbewijs en eigen vervoer
U bent in het bezit van eigen handgereedschap en een geldig 
VCA Diploma. 

Heeft u meer dan 5 jaar relevante werkervaring? 
Bel of mail ons voor meer informatie over deze vacature.

Leerling timmerman

Ben jij een handige jongen en ben je toe aan een leuke 
uitdaging met kans op een vaste baan? 

Functie eisen
Je bent in het bezit van B rijbewijs en eigen vervoer
Je volgt een opleiding voor timmerman of hebt deze net 
succesvol afgerond.

Bel of mail ons voor meer informatie over deze vacature..

Wegens uitbreiding en forse groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar 
medewerkers voor de volgende functies:

TECHNISCH INKOPER

Meewerkend voorman Automaten
CNC-kanter/steller

Lasser niveau 3
Leerling gereedschapmaker

Wil jij ons team komen versterken, kijk dan snel voor meer informatie over de functie, 
het profiel en de procedure op www.goma.nl onder ‘vacatures’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Goma B.V. Ruurloseweg 80-a, 7255 MA Hengelo Gld. Tel.: 0575-468211, www.goma.nl

®

®



ALLES MOET WEG!

30 EN 31 AUGUSTUS

NIEUW
VANAF 30 AUGUSTUS
SPORTCENTRUM 

AEROFITT ZELHEM

Geldig in Hengelo GLd en Zelhem. Vraag naar de voorwaarden.*

NIEUW IN ZELHEM

GROEPLES MET CROSS-TRAINERS
VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK (M/V)

LESDUUR: 45 MINUTEN
HOOG CALORIE VERBRUIK

BRINKWEG 38 7021BW ZELHEM T: 0575 46 50 01, ZELHEM@AEROFITT.NL
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 01 HENGELO@AEROFITT.NL Hengelo Gld

Zelhem

www.centrumdebrink.nl 

OPEN DAGEN
30 EN 31

AUGUSTUS
10:00-14:00 UUR

GRATIS
en 100% korting 
op het inschrijfgeld*.

Meld je aan 
in augustus 
en ontvang 1 maand

Meld je aan in september 
en ontvang

100% korting 
op het inschrijfgeld*.

KOM NAAR ONZE

OF KOM NAAR ONZE

Van 1 t/m 7 september
in Zelhem of Hengelo

KOM NAAR ONZE

30 en 31 augustus 
10.00 - 14.00 uur in Zelhem

OPENING INLOOP
WEEK

Kerkstraat 11 Hengelo (gld)  tel: 0575 461235 
hanneke.langeler@hetnet.nl

OPHEFFING 
LANGELER MODE.

ALLES 
MOET WEG!

Ook verkoop van interieur, etalage-
poppen, etalagemateriaal etc. 
Zeer voordelig en nog in goede staat.

OP=OP
OF NOG MINDER!30.30.30.0000 20.20.20.0000 10.10.10.0000

WEES ER SNEL BIJ NU

Alle laatste stuks! Nu voor de HALVE PRIJS
van de al super lage afgeprijsde prijzen!


