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Oranjevoorzitter Freddy Hogendoorn 
heette iedereen van harte welkom op 
deze zonnige middag, waar hij na de 
fikse buien van even daarvoor heel 
blij mee was. “Het gaat een fantasti-
sche middag worden, ik heb fantas-
tische wagens gezien en de kinderen 
hebben fantastisch hun best gedaan.”
Burgemeester Henk Aalderink lacht. 
“Ze zeggen wel eens: ‘Je krijgt wat 
je verdient’ en ik denk ook dat het 

terecht is.” Burgemeester sprak zijn 
waardering uit aan de gemeenschap 
Vierakker-Wichmond. “Als je ziet 
wat de kinderen doen, dat is toch de 
toekomst. Als ik zie wat voor wagens 
daar staan, dat is een compliment 
aan de gemeenschapszin en de gezel-
ligheid in de dorpen. Ik wens u na een 
hele week feest al, een bijzonder pret-
tige optocht en nog een prettige nazit 
in de tent. Ik hoop dat we elkaar daar 

straks nog even zien. Wat mij betreft 
kan de optocht beginnen.”

De nieuwe juryleden Pien Pon, Wim 
Willink, Sandra Loeffen, Harry Jan-
sen, Ina Kets, Louise Rewinkel en 
Stien Huurnink hadden hun pun-
ten voor de kinderen al genoteerd 
en gingen vervolgens langs de route 
staan om de wagens te bekijken. 
Alle bouwgroepen hadden hun best 

gedaan voor een zo mooi mogelijk 
resultaat en dat was gelukt. Het pu-
bliek genoot van een gevarieerd en 
kleurrijk schouwspel en kon tot slot 
hun waardering uitspreken over een 
van de grote wagens.
In de tent kregen de koningsparen 
en de burgemeester en zijn vrouw 
een vaandelhulde. Met de band Hike 
kwam de sfeer er in de tent goed in, 
waarna werd overgegaan tot het uit-
reiken van de vele prijzen. Jury en pu-
bliek waren het eens: Delden kreeg 
de meeste waardering. Al scheelde 
het met de Elfstedentocht van de Pie-
rendiek slechts een punt.

Uitslagen
Grote wagens: 1. Delden: Het Wilde 
Westen 284 punten, 2. Pierendiek: 
De Elfstedentocht 283, 3. Hackfor-
terweg: Schone schijn 275, 4. Jong 
Vierakker: Hells Vierakker 268, 5. 
Lankhorsterstraat Achter: Gooische 
Vrouwen 266, 6. De wogt: Erik of 
het kleine insectenboek 256, 7. Vo-
gelzang: Sister Act, de musical stopt 
Definitief 251, buiten puntentelling 
De Bliksems: Blik op oneindig.
Jeugd individueel: 1. minion met 56 
punten, 2. buikdanseres 53, 3. (b)en-
gel 52, 4. prinses 51, 5. cowgirl 50, 6. 
elfje 49. Jeugd groep: 1. Baskische fol-
klore 53 punten, 2. Lokale omroep en 
Zombie boy en witchgirl beide 51, 4. 
Koningskinderen 50. Jeugd karren: 1. 
mijnwerkers 59 punten, 2. Cowgirls 
en indianen 58, 3. Pluk van de pet-
teflet 56.

Tot slot nog de uitslagen van de 
oriënteringsfietstocht: 1 strafpunt 
Gerrit Borgman en Jos Nijenhuis, 2 
strafpunten voor Nout Nijenhuis en 
3 strafpunten voor Marco Vreeman, 
Arjen Elsman, Jolien Mensink, Martin 
Jansen en Rogier ter Bogt.

Optocht sluit feestweek Wichmond-Vierakker af

Waardering voor Delden met Het Wilde Westen

Wichmond - Zondag 31 augustus werd met de 49ste optocht de feestweek afgesloten. Het vele publiek 
wat langs de route stond, kon genieten van een prachtig schouwspel. Schutterskoning 2014 Dennis Klein 
Haneveld en Knuppelkoningin Rosanne Nusselder zaten met hun partners in de koets. Muziekvereni-
ging Harmonie Vorden zorgde voorop voor de muzikale omlijsting, achteraan liep Schuttersgilde St. Jan 
Keijenborg.

Winnaar van zowel jury als publiek: ‘Het Wilde Westen’ van Delden.

“We hebben al veel enthousiaste re-
acties gehoord, ook van ver buiten 
Vorden, mensen vinden het een leuk 
idee zo’n reünieavond”, vertel Michel 
Besselink terwijl ook Richard Mar-
tens hem bijvalt met de verschillende 
reacties die hij al kreeg van mensen. 

“We hopen dat we overdonderd wor-
den van de opkomst!”. 
Van midden zeventig tot eind tach-
tigerjaren gingen velen uit bij de 
toenmalige jeugdsoos in Vorden. 
Heel in het begin nog in de oude Em-
pofabriek aan de Insulindelaan, dat 

bestond uit een gymzaal met podium 
en daarmee als dorpscentrum fun-
geerde. Hier nam de jeugdsoos zijn 
eerste vormen aan, oprichters waren 
toen: Willem Geerken, Gerrit Wul-
link (postzegel) en Bennie Besselink. 
Richard vertelt: “Hans Krabbenborg, 
de leadzanger van Kasbendjen, had 
hier nog een grote muurschildering 
gemaakt. De soos was populair, veel 
jeugd uit de omgeving (Hengelo, Ke-
ijenborg, Warnsveld), kwam naar de 
soos in Vorden om hun eerste biertje 
te drinken.” 
Eind jaren ‘70 verhuisde de soos naar 
het Dorpscentrum, dit was tevens de 
tijd dat de naam ‘t Stampertje werd 
geboren. Richard: “Toen moest er nog 
een naam bedacht worden. Iedereen 
had wel ideeën, maar uiteindelijk is 
het ‘ ‘t Stampertje’ geworden.” In-
eens bedenkt hij dat dit zijn eigen 
idee was. Voor diegenen die bij ‘ t 
Stampertje denken aan een schattig 
konijntje, hebben het mis. “Het komt 
van het woord stampen, want dat 
konden we wel!” lacht Richard. 
Tijdens het gesprek over ‘t Stamper-
tje komen de meest uiteenlopende 
verhalen van de vroegere uitgaansge-
legenheid naar boven: “De soos, dat 
was gewoon de plek waar je voor het 
eerst een gevoel van uitgaan had en 
je eerste biertje dronk”, aldus Michel 
en Richard. Op vrijdagavond was de 
stapavond en op zaterdag werd er re-
gelmatig een film gekeken. Ook de le-
gendarische zondagmiddag zullen zij 
niet gauw vergeten. Michel: ‘Dit was 
een soort afterparty. En dan bedoel ik 
niet lui een beetje bankhangen, maar 
gewoon keihard doorgaan met fees-
ten; geweldig!”. 

In de tijd van de jeugdsoos zijn veel 
DJ’s voorbij gekomen. Michel ligt 
toe: “Velen hebben door de jaren 
heen plaatjes gedraaid bij ’t Stam-
pertje, Koen Kruip, Peter Koning en 
Hans Wullink om er maar een paar 
te noemen. Eigenlijk zijn Richard en 
ik de enigen die daar ook beroepsma-
tig mee verder zijn gegaan”. Richard 
en Michel zullen deze avond plaat-
jes draaien uit de jaren 60, 70 en 80. 
Maar ook iedereen die weer eens ‘aan 
de knoppen’ wil zitten, is welkom om 
te komen draaien. Michel: “Eigenlijk 
is het een soort open podium. Ieder-
een die wil, is welkom om een plaatje 
te draaien!”. 
Bij deze willen zij ook graag iedereen 
uit die tijd uitnodigen om te komen 
feesten in de soos op zaterdag 13 sep-
tember.

Nog één keer ’t Stampertje bij Dorpscentrum Vorden; kom ook!

De DJ’s hebben er zin in

Vorden - Zoals eerder al te lezen was, zal er op zaterdag 13 september 
weer ouderwets gefeest worden in de soos ‘t Stampertje van Kulturhus 
Vorden het Dorpscentrum. Onder de noemer ‘Nog één keer ’t Stam-
pertje’ wordt ‘de oude garde’ van toen uitgenodigd om de feestavon-
den van de soos nog eens dunnetjes over te doen. Dj’s Richard Martens 
en Michel Besselink zijn er klaar voor en hebben er zin in. De avond 
begint om 20.30 uur.

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

Volg de avondopleiding tot 

BEVEILIGER
Nu inschrijven met korting!

www.bocopleidingscentrum.nl 

0314 - 62 41 04
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CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Vanaf  okt. starten er bloem-

schikcursussen in Halle, Hen-

gelo, Vorden en Zelhem. Heb 

je interesse? Kijk voor meer 

info op www.christelwork-

shops.nl of bel 06 - 22752191

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
06 - 07 september: F.A. Kuijl, Lochem, 0573-251684.
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 7 september: Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde 
kerk: 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 7 september: 10.00 uur: voorganger: Ds. D. Bos.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 september: 18.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 september: 17.00 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. M. Peters, pastoraal werker.

Weekenddiensten

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

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

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

Najaars / winter Kledingbeurs

van de ClédingkanTine! 11

september is de nummerver-

koop van 09.00 tot 10.00 en 

van 18.00 tot 19.00. De beurs

zelf is op donderdagavond

25 september van 18.00 tot

21.00. Adres: Partycentrum

Langeler Spalstraat 5  Hen-

gelo Gld

’t Zwaantje, Lichtenvoorde

Zon. 7 sept. 14.30 uur - Eileen

Rose & The Silver Threads en

gitaartovenaar Rich Gilbert. 

Entree € 16,- 0544 - 371236.

info@zwaantje.com

www.zwaantje.com

Dagmenu’s 3 september t/m 9 september

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 3 september
Bosuiensoep/Boeuf bourgignon, aardappelkroketten en rauw-
kostsalade

Donderdag 4 september 
Wokki wokki van kipfilet, roerbakgroente, rijst, rauwkostsalade/
bavaroise met slagroom

Vrijdag 5 september 
Mosterdsoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente

Zaterdag 6 september (alleen afhalen en bezorgen)
Italiaanse cordonbleu, aardappelen en groente/IJs met slagroom   

Maandag 8 september
Gesloten

Dinsdag 9 september
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

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

Alleen op afspraak.

Zondag 21september a.s.: 

fietstocht Lindese Feest. Start 

tussen 12.30 uur en 13.30 uur

bij de Lindesche Molen. Ieder-

een is van harte welkom om 

deel te nemen.

Cursus Photoshop Steenderen

beginners en gevorderden, 6

avonden €70

mennoleistrafotografie.nl

Te huur woning net buiten het

dorp Zelhem info 0314 622535

Te huur gezocht (niet tijdelijk):

woning met tuin in het

buitengebied van Vorden. Tel.

0575-556830.

FRANSE TAAL voor alle

niveau's. Grammatica

afgewisseld met conversatie.

Telef 0650293928 of

erietman@lijbrandt.nl



Volg en like ons 
ook op Facebook:

ContactAchterhoek

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling
Zoveel troost

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven 
tijdens het kortstondig ziekbed en na het overlijden 
van

Fred Fransen
Voor altijd in ons ♥

Marie Fransen-Buunk
Sandy en Manfred
Tim
Anouk en Marnix
Job, Lize
Woezel 

Naai- en patroontekenlessen

Mode-opleidingen

Workshops

Maat- en verstelwerk

Peggy Bosman

info@modevakschool-peggy.nl

www.modevakschool-peggy.nl

0575-469417 / 06-50566359

Hengelo (Gld)

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.

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!!!!
Sappige Nectarina’s 10 voor 2.50

Uit onze bongerd Delcorf, Cox of Goudreinette
3 kilo 2.50

Handperen Triumph of Conference 3 kilo 2.50

Aardappelen oa. Nicola Victoria 10 kilo 2.99
We zijn gewoon bereikbaar voor iedereen!!

Kadotip !! Doe het met een Streekproductenpakket 

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 8 september 2014

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

Nieuwe oogst
Delcorf appelen 2 kilo € 1.98
1 bosje Zoete Bospeen 
+ GRATIS 100 gram Peultjes  € 1.69
Sappige Minneola’s 10 voor € 2.99
DEZE WEEK! 
Op ons gehele assortiment Rauwkosten 

2e bak naar keuze voor de halve prijs
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, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

100 gram

4 stuks 500 gram

Blij en dankbaar zijn wij met
de geboorte van onze dochters en zusjes

Evi & Puck
Evi is geboren op 29 augustus 2014 om 10.50 uur.
Zij weegt 3310 gram en is 50 cm lang.

Puck is geboren op 29 augustus 2014 om 11.35 uur.
Zij weegt 2875 gram en is 50 cm lang.

Henk Maalderink
Anne-Marie Maalderink-Kornegoor
Stijn en Luuk

Banninkstraat 40 B
7255 KE Hengelo (Gld)

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



Heel erg mazzel met het weer, dus 
iedereen genoot er goed van. Tijdens 
de lunch werd het al duidelijk dat er 
weer negen verschillende bouwwer-
ken ontstonden, waar iedereen op 
eigen wijze hard aan werkte. Na de 
lunch kwamen er twee heuse Indoor 
Sport Piraten op het bouwterrein om 

de kinderen wat piraten fitness te ge-
ven, want anders werden ze maar lui, 
zo vertelden ze. Om 15.00 uur werd 
de eerste HuttenBouwDag afgesloten, 
nadat het terrein netjes opgeruimd 
was door de bouwers in de dop. De 
vrijwilligers kregen als dank voor 
hun hulp een roos van Halfman. 

De tweede HuttenBouwDag stond in
het teken van het verven en mooi ma-
ken van de hut. De verf en kwasten
zwaaiden welig in het rond, om de 
hut van een vrolijke kleur en teke-
ning te voorzien. Veel kinderen had-
den hun piratenkleding aangetrok-
ken en vlaggen met doodskoppen 
meegenomen om hun hut nog meer
kracht bij te zetten. Na de lunch wa-
ren er piratenspelen op het veld naast
het bouwterrein. Om 14.00 uur werd
er nog een patatje met snack uitge-
deeld. 
Toen de jury alle hutten langs ging
om de stukjes te bekijken die de bou-
wers hadden ingestudeerd hadden
met hulp van Jeugdtoneel Vorden, 
was iedereen nieuwsgierig of hun hut/
schip in de prijzen viel. De jury heeft
mooie creaties gezien met verschil-
lende invalshoeken, maar er konden
er maar drie van de negen winnen.
De 3e prijs was voor de PiratenSchuit,
de 2e prijs namen de bouwers van ‘de
HoutenToren’ in ontvangst en de 1e
prijs werd gekaapt door de beman-
ning van ‘de Black Pearl’.
Ouders, opa’s/oma’s, broers/zussen 
konden na de prijsuitreiking de hut
van dichtbij bekijken, en toen……
toen kwam er een einde aan twee 
geweldige dagen van samenwerken, 
bouwen, bedenken, spelen en genie-
ten van het mooie weer. Op de site 
www.robschmitzfotografie.nl staan 
de foto’s van dit geweldige evene-
ment, wat zonder de vrijwilligers en
de sponsoring van ondernemers niet
gerealiseerd kan worden!

HuttenBouwDagen Vorden zeer geslaagd

Hutten bouwen, piratenfitness en toneel

Vorden - Woensdag 28 augustus; precies op de afgesproken tijd wer-
den de pallets door Gelre Papier en andere platen en materiaal door de 
Bovenste Plank gebracht. Onder het genot van een kop koffie of thee 
kregen de vrijwilligers om 09.30 uur uitleg wat er ze verwacht werd en 
om 10:15 uur klonken de eerste hamers. Het was droog en een prach-
tig zonnetje liet zich, na al die dagen van regen, zien.

Hedendaagse ruimtes, alsook interi-
eurs van Romaanse kerken, worden 
door hem verbeeld in olieverf en gou-
ache. Hij vertolkt wat hij gezien en er-
varen heeft. Het begrip ‘genius loci’, 
de kenmerkende hoedanigheid van 
een plaats of een unieke, plaatsgebon-
den atmosfeer past bij zijn werk. 
Deze expositie maakt deel uit van 
het expositieprogramma in het kader 
van het (20-jarig) jubileumjaar van 
de galerie en heeft een extra feeste-

lijk tintje: Hugo Pasman is de eerste 
kunstenaar die voor de 10e keer, en 
daarmee tot op heden het vaakst, in 
Galerie Agnes Raben gaat exposeren. 

De opening wordt verricht door Poë-
zietheater Vlinderwerk, het duo Eke 
Mannink en Sander Grootendorst, op 
zondag 7 september om 15.00 uur. 
Inloop vanaf 14.30 uur. Galerie Ag-
nes Raben, Nieuwstad 20 te Vorden, 
www.galerieagnesraben.nl.

Solo-expositie te zien in Galerie Agnes Raben

Hugo Pasman: Genius Loci

Vorden - Onder de titel Genius Loci exposeert beeldend kunstenaar 
Hugo Pasman uit Zutphen recente schilderijen in Galerie Agnes Raben 
in Vorden op zondag 7 september. Pasman schildert een onderwerp 
vanuit herinnering.

Interieur, gouache, 47,5 x 67 cm

En zo’n mooi Zutphens evenement 
zou gewoon moeten blijven bestaan. 
Daarvoor hebben we uw hulp nodig, 
want het bestuur van de organisatie 
van De Bos Dweildag zoekt nieuwe 
leden! Twee van de vier bestuurs-
leden zullen na deze dweildag een 
stapje terug doen. De overige twee be-
stuursleden kunnen echter niet zon-

der versterking een volgende dweil-
dag organiseren. Dus neem contact 
op met de heer Zandink via info@
dweildagzutphen.nl en meldt u aan 
als bestuurslid, zodat er volgend jaar 
weer een dweildag kan worden geor-
ganiseerd. Het bestuur wenst u veel 
plezier zaterdag de 13e en hoopt dat 
u gehoor geeft aan de oproep.

Bestuursleden zoeken versterking

Laatste De Bos Dweildag?
Zutphen - Op zaterdag 13 september is het weer zover. Dan wordt de 
binnenstad van Zutphen gevuld met de vrolijke klanken van zo’n 22 
dweilorkesten. Van 12.00 uur tot 17.00 uur kunt u weer genieten van 
dweilorkesten uit Zutphen en verre omstreken. AeroFitt vindt het belangrijk om de vol-

gende generaties in beweging te krijgen 
en dat kan nu met dit programma. Les 
Mills International heeft grootschalig 
onderzoek gedaan naar de levensstijl en 
levensbehoefte van kinderen. 
Born to Move zet kinderen aan tot be-
wegen waarbij plezier maken, vitaal 
zijn en zelfverzekerd worden een be-
langrijke rol spelen, het geeft het zelf-
vertrouwen van het kind een boost 

en ontwikkelt vaardigheden middels 
rollenspellen, verhalen, spelletjes, 
teambuilding, probleemoplossend 
denken en de magie van muziek. 

Leeftijdscategorieën
De op elkaar aansluitende program-
ma’s nemen kinderen mee vanaf 
hun peuter- tot tienerjaren, waarbij 
fysieke gewoontes positief worden 
beïnvloed en een goede basis vor-

men voor de rest van hun leven.
Born to Move biedt programma’s 
voor kinderen uit vijf verschil-
lende leeftijdscategorieën. AeroFitt
start met de leeftijden 6 tot 12 jaar.
Tijdens de les krijgt ieder kind zo-
veel mogelijk aandacht en zorg van 
de instructeurs die geselecteerd zijn 
omdat ze goed met kinderen om kun-
nen gaan en getraind zijn in de laat-
ste fitnesstechnieken om zo de liefde
voor bewegen in elk kind naar boven
te halen. De instructeurs zijn sterke 
en sympathieke coaches die kinderen
echt respecteren en begrijpen. Voor 
meer informatie of een gratis proef-
les contact op met Sportcentrum 
AeroFittt: tel.: 0575-820222.

- Advertorial -

BORN TO MOVE: 

Dé nieuwe serie beweegprogramma’s voor
kinderen
Zutphen - Vanaf maandag 8 september lanceert Sportcentrum Aero-
Fitt een nieuwe serie beweegprogramma’s voor kinderen: Les Mills 
Born to Move. Dit programma is ontwikkeld om kinderen aan te zet-
ten tot bewegen en hen op een inspirerende manier kennis te laten 
maken met disciplines als dans, martial arts, plyometrie, core trai-
ning en yoga.

Voor veel leerlingen uit het voort-
gezet onderwijs is de start van het 
nieuwe schooljaar lastig. Dit kan 
door een gebrek aan motivatie of 
omdat het vorige schooljaar met 
een achterstand is geëindigd. Er 
zijn ook leerlingen die gewoon wat 
lastig uit de startblokken komen.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen 
die een goede start maken de 
beste resultaten boeken. Vanaf 
het begin van het nieuwe school-
jaar direct starten met intensieve 
huiswerkbegeleiding of direct star-
ten met bijles geeft de beste resul-
taten. Met een voorsprong het nieu-
we jaar in en geen stress voor het 
eerste rapport... Je legt direct een 
goede basis en bent gemotiveerd 
voor de rest van het jaar!

Wij helpen bij het plannen en 
structureren van het huiswerk. We 
kijken naar de korte én lange ter-
mijn. Daarnaast leren wij studie-
vaardigheden aan die nodig zijn 
om het werk goed aan te pakken. 

Wil je meer weten over huiswerk-
begeleiding, bijles of studie-
mentoraat bij studiebegeleiding 
Bronckhorst in Hengelo neem dan 
contact op met Inge Prenger. 
Dit kan via e-mail inge.prenger@
studiebegeleidingbronckhorst.nl of 
bel 06 25 157 479. We starten weer 
op maandag 8 september 2014.

Een goed begin is het halve werk!
- Advertorial -

Wat is er mooier dan met een voorsprong het nieuwe school-
jaar in te gaan?



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Het cursuscentrum is gevestigd 
in het Tandheelkundig Centrum 
Verhagen en Waanders aan het 
Eschpark en wordt gerund door de 
Verhagen divisie. Hier worden de 
meest innovatieve ontwikkelingen 
gedoceerd aan tandartsen en hun 
ondersteunend personeel. 
Naast de tandheelkunde moet je als 
tandarts tegenwoordig een goede 
kennis hebben van de IT, omdat 
hard- en software een steeds be-
langrijkere plaats innemen in het 
vakgebied. 

Vorige week heeft u kunnen lezen 
dat dit met name bij de diagnostiek 
en behandelingen het geval is.

Slaap en school
Maar dit is niet de enige toepassing 
waar ID en IT elkaar tegenkomen. 
Ook op het gebied van slaap kun-
nen we eventueel samen met de 
KNO artsen veel betekenen voor bij-
voorbeeld kinderen en volwassenen 
met slaapstoornissen. Bij kinderen 
kunnen slaapstoornissen leiden tot 
aandachtsproblemen overdag, pro-
blemen op school en bij sociale inter-
acties. Bij volwassenen kan ze leiden 
tot apneu en snurken bijvoorbeeld. 
Op de foto’s is duidelijk te zien hoe 
iemand na behandeling een veel 
grotere ademweg passage heeft ge-
kregen; daarmee waren de snurk en 
apneu problemen ook direct voorbij.

Implantaten
Ook bij het plaatsen van implanta-
ten willen we voorspelbaar werken. 
We willen van te voren zeker weten 
dat belangrijke structuren, zoals ze-
nuwen, neus- en bijholtes niet be-
schadigd raken. Ook willen we zo 
bepalen of er voldoende bot is voor 

de implantaten of dat er met be-
hulp van kunstbot extra breedte op-
gebouwd kan worden. Zo plannen 
we precies de positie en de richting 

hoe implantaten geplaatst moeten 
worden. Vervolgens vertalen we dit 
naar een chirurgische mal die ons 
instrumentarium precies stuurt zo-
dat de implantaten in de vooraf be-
paalde positie worden geplaatst. Die 
mal wordt tegenwoordig geprint in 
kuststof nadat alle informatie digi-
taal door ons is aangeleverd.

Kroon en Brugwerk
Ook bij het toepassen van kroon en 
brugwerk maken we tegenwoordig 
gebruik van digitale technieken. 
Via een 3 D laser video scanner 
wordt nadat de tandarts de tand 
of kies heeft beslepen een scan ge-
maakt. Voor de cliënt weer prettig 
omdat er geen afdruk materiaal 
hoeft te worden gebruikt. De scan 
maakt een virtuele rondreis naar 
Costa Rica waar ze digitaal wordt 
ontdaan van ruis, komt weer re-
tour bij de tandarts/laboratorium 
die na beoordeling het digitale mo-
del in Leipzig laat omzetten naar 
een kunststof model. Uit een blok 
kunststof wordt het model gefraisd 
en vervolgens wordt uit Zirconium 
de kroon kap gemaakt. 

Model en kap komt bij het laborato-
rium retour, dat de kroon helemaal 
individueel aanpast aan de cliënt’s 
overige tanden en kiezen zodat er 
geen verschil te zien is. De digitale 
wereld heeft de tandheelkunde en 
de orthodontie definitief veranderd 
en op een hoger niveau gebracht. 
Leuk voor de tandarts, maar fijn en 
comfortabel voor de patiënt.

ID en IT Deel 2

ID en IT; een vreemde titel om als kop boven een verhaal over nieu-
we ontwikkelingen in de tandheelkunde te plaatsen. Maar het zegt 
wel veel over de inhoud van het stuk waarbij ID staat voor Integra-
ted Dentistry, wat simpel betekent dat met zoveel mogelijk zaken 
in de tandheelkunde tegelijk rekening houdt, maar dat ook staat 
voor het Cursuscentrum Integrated Dentistry in Lichtenvoorde.

1e foto: Voor behandeling;

Collage implantaat

AeroFitt 4 kids
Hengelo - Sportcentrum AeroFitt in Hengelo start in de eerste week 
september weer met de lessen voor kinderen. Nieuw is de vestiging 
in Zelhem, waar ook Dance4kids gegeven gaat worden. Met een 
AeroFitt lidmaatschap kunnen kinderen meedoen met alle lessen, 
dus ze hoeven niet te kiezen!

Voor kinderen die zich weerbaar-
der willen maken en energie kwijt 
willen, is judo een geschikte les. 
Voor Kinderen die fitness wel zien 
zitten is er FunXtion Young Starz 
en tienerfitness. Spelenderwijs wor-
den de spieren getraind en aan de 
conditie gewerkt tijdens een les in 
circuit vorm en van de fitnesstoe-
stellen wordt ook gebruik gemaakt. 

Voor jongens en meiden die willen 
bewegen op muziek, willen dansen 
of op hun hoofd willen staan, biedt 
AeroFitt verschillende mogelijkhe-
den aan: Dance4 kids, Zumba4k-
ids, DanceHour, HipHop en nieuw 
Break Dance. Voor het lesaanbod 
met de daarbij behorende leeftij-
den kunt u kijken op www.aerofitt.
nl of contact opnemen door te bel-

len met 0575 - 465001. Kinderen 
mogen tot 1 oktober gratis en vrij-
blijvend lessen uitproberen!

AeroFitt 4 kids

2e foto laat zien dat er een grotere ademweg passage is ontstaan

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Vanaf woensdag 03-09-2014
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De aanwezige professionals kunnen 
u deze avond alles over de ingeschon-
ken whisky vertellen. Naast de vele 

grote bekende merken op de proefta-
fels, zoals Lagavulin, Talisker, Aber-
lour en Dalwhinnie, zal er dit jaar ook 

een grote selectie van de zogenaamde
“Ultimate Collection” te proeven zijn.
The Ultimate Collection is een serie
whisky’s die speciaal geselecteerd is
door Han en Maurice van Wees voor
The Ultimate Whisky Company in
Nederland. Zij zoeken naar de mooi-
ste vaten whisky die te vinden zijn in
Schotland om hiermee hun flessen te
vullen. Alle flessen uit deze serie zijn
unchill filtered, genummerd, niet bij-
gekleurd, single barrel en, sinds 2005,
afgebotteld op 46 % alcohol om zo de
pure smaak van het geselecteerde vat
in uw glas te laten komen.
Op iedere fles Ultimate vindt u de
datum van distillatie, de botteldatum
en het vat nummer. Kleine volumes
unieke whisky’s van absoluut topni-
veau. Naast een fantastisch aanbod
whisky’s vindt u dit jaar ook een rui-
me selectie aanverwante whisky arti-
kelen, zoals glazen, boeken, T-shirts,
miniaturen en magnums. Speciaal
voor de Whisky Trail zal Chocolaterie
Magdalena een aantal unieke whisky
bonbons maken. Deze zullen tijden
de Whisky Trail door haar verkocht
worden.

Kaarten á 25 euro zijn vanaf heden te
koop bij: Slijterij & Wijnhandel Sander
Pardijs te Vorden. Voor meer informa-
tie: www.slijterijvorden.nl, onze Face-
book pagina of bel (0575) 554264.

- Advertorial -
Wegens groot succes: 

Derde Whisky Trail Vorden

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

Deze zomer maken alle kinderen tot 
13 jaar dagelijks kans om een nieuwe 
bewoner te worden van het park met 
een mini 3D kopie van zichzelf, door 
middel van 3D printing vervaardigd. 
De poppetjes van de winnaars komen 
uiteindelijk in het park ‘wonen’. De 
winnaars ontvangen bovendien een 
Madurodam-jaarabonnement dat gel-
dig is voor de winnaar plus vier intro-
ducés.

Hoe werkt het?
Kinderen kunnen in de Fantasitron, 
een futuristische 3D omgeving, een 
digitale 3D kopie van zichzelf laten 
maken. In juli en augustus selecteert 
de Fantasitron willekeurig honder-
den winnaars die een schaal 1 op 25 
poppetje van zichzelf winnen. Deze 
worden na de zomer in Madurodam 
geplaatst.

Na het maken van de 3D kopie in de 
Fantasitron ontvangen bezoekers een  
e-mail met daarin de 3D kopie als Ma-
durodam poppetje. 

In deze mail staat ook een link naar 
de online webshop, waar het poppetje 
kan worden besteld in allerlei soor-
ten en maten. Voor meer info, het 
stripverhaal over hoe de Fantasitron 
in Madurodam is terechtgekomen of 
tickets, ga naar www.madurodam.nl.

Pamela uit Vorden mag voor 
altijd in Madurodam wonen

Vorden - Pamela uit Vorden is 
één van de gelukkige winnaars 
die met haar mini 3D kopie voor 
altijd in Madurodam mag wonen. 
Na de zomer zal haar eigen mini 
3D kopie in het park komen te 
staan. Madurodam is voor het 
eerst sinds 1952 op zoek naar 
nieuwe bewoners.

De middag openstelling komt te ver-
vallen. Voor alle openingstijden kunt 
u terecht op onze website: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Wijziging openingstijden 
bibliotheek Vorden
Vorden - Met ingang van 1 sep-
tember is bibliotheek Vorden 
open op donderdagochtend van 
10.00-12.00 uur.

Er wordt gedanst op leuke, moderne 
muziek, helemaal van deze tijd. De 
dansen komen uit Israel, Roemenie, 
Italie, Engeland, kortom overal van-
daan. Zelfs zo nu en dan wordt er een 
country en line dance aangeleerd. We 
leren elke keer weer nieuwe dansen 
aan dus voor iedereen even moeilijk.
Op onze website www.vrouwenvan-
nu.nl/vorden staan een aantal film-

pjes (links op commissies en interes-
segroepen klikken en dan op Inter-
nationaal dansen). Zit u op facebook, 
kijk dan eens bij Vrouwen van nu 
Vorden, daar staan ze ook. Lijkt het 
u wat, kom dan eens twee keer gra-
tis mee dansen, de dansgroep begint 
11 september weer. Maar u bent elke 
week welkom. U zou de groep er erg 
mee helpen.

Kom dansen bij de groep 
Internationaal dansen
Vorden - De groep Internationaal dansen (voorheen volksdansgroep) 
van de Vrouwen van Nu afdeling Vorden heeft dringend nieuwe leden 
nodig om te blijven bestaan. Door leeftijd en blessures zijn een aantal 
leden afgevallen. De groep danst elke donderdagmiddag in het Kultur-
hus het Dorpscentrum in Vorden van 14:45 uur tot 16:15 uur onder 
leiding van Trees Woltjer.

Daarna is er koffie/thee en gelegen-
heid om nog wat na te praten. Deze 
ont-moeting staat in het teken van 
de bevrijding van de Duitse overheer-

sing, welke 70 jaar geleden werd inge-
luid. Hartelijk welkom; zondagavond 
7 sept. 19.00 uur in het ‘Achterhuus’ 
(achter de Geref. Kerk in Vorden).

Ont-moeten in het 
Achterhuus
Vorden - Vrijheid en vrede zal het thema zijn tijdens het Ont-Moeten 
op zondag 7 september ’s avonds om 19.00 uur in het Achterhuus. Een 
korte ontmoeting van ongeveer een half uur.

Kapperszaak Ami verzorgt de kap-
sels, de Vordense tuin de bloemen en 
Helmink Wonen showt kleding van 
gordijnstoffen, waaronder van Frans 
Molenaar! Galerie De Burgerij partici-
peert met kleurrijke fashion-creaties 
van kunstenaar Jos Koster. De Art & 
Fashion flitsen zijn een lust voor het 

oog en een unieke belevenis. Hiermee 
krijgt de eerste koopzondag in Vor-
den na de zomer een feestelijke uit-
straling, een bezoek meer dan waard. 

Uiteraard is er voldoende tijd om tus-
sendoor de winkels en galerie te be-
zoeken.

Art & Fashion flitsen op 
Kerkplein Vorden
Vorden - Op koopzondag 7 september tonen kledingzaken (Tuunte, 
Fashion Corner en de Hema) in Vorden op originele wijze hun nieuwe 
herfstmode. Elk uur (13.30, 14.30 en 15.30 uur) start vanuit Grand Bi-
stro De Rotonde rondom de grote kastanjeboom op het Kerkplein, een 
modeflits: kleding, schoenen (Giesen) en brillen (Siemerink) voor jong 
en oud, voor ieder wat wils.

Wilbert is ook zeer actief als bei-
aardier en speelt ook voortreffelijk 
piano. Zo begeleidde hij de sopraan 
Irma ten Brinke op de vleugel tijdens 
een concert met liederen van A.C.W. 
Staring. Tijdens dit laatste concert 
spelen zij soms alleen en soms sa-
men, à la quatre mains, zoals zij dat 
noemen: ‘Spetterende Toccata’s van 
verschillende componisten van ver-

schillende tijden’.
Mirjam Berendsen studeerde orgel bij 
Theo Jellema aan de Hogeschool voor 
de Kunsten te Arnhem. In 1993 stu-
deerde zij af. Aansluitend studeerde 
zij orgel bij Pieter van Dijk en Hans 
van Nieuwkoop aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam, waar 
zij ook de propedeuse voor de studie 
Kerkmuziek behaalde. De opleiding 

Kerkmuziek voltooide zij in 2003 aan
het Conservatorium te Enschede.
Wilbert Berendsen (1971) ontving
zijn eerste orgellessen in 1985 van 
Nico Verrips te Meppel. Een jaar later
won hij de tweede prijs tijdens het 
Orgelconcours voor amateurs te Mep-
pel. Hij behaalde zijn diploma Doce-
rend Musicus Orgel en Kerkmuziek
in 1994 en Uitvoerend Musicus Orgel
in 1997, na een studie bij Hans van 
Nieuwkoop aan het Sweelinck Con-
servatorium te Amsterdam.

Toegang vrij / vrijwillige bijdrage. Zie:
www.muziekdorpskerkvorden en 
www.vriendenvandedorpskerkvor-
den.nl.

Laatste Toeristenconcert 
Dorpskerk

Vorden - Het laatste Toeristenconcert van het zomerseizoen vindt 
plaats op donderdag 4 september vanaf 15.30 uur in de Dorpskerk 
te Vorden. Dit concert wordt verzorgd door het echtpaar Berendsen 
uit Vorden. Mirjam is de vaste bespeelster van het Lohmanorgel in 
de Dorpskerk en haar gade Wilbert is cantor-organist in de Cathari-
nakerk in Doesburg, waar hij het grote Walckerorgel en het kleinere 
Flentrop orgel bespeelt.

Tijdens de pauze was er de verloting 
met prachtige prijzen. Mede moge-
lijk gemaakt door verschillende on-
dernemers uit Vorden, Vierakker en 
Wichmond. En zoals altijd, kwam 
de winnaar van het Dolle Dinsdag 
Zangfestijn het winnende liedje even 
zingen. Dit alles vond plaatst in het 
Ludgerusgebouw in Vierakker.

Locatie Vierakker – Wichmond.

Twents vermaak op de seniorensoos
Vierakker/Wichmond - Tijdens de
feestweek is er vermaak speciaal
voor de senioren. Dit keer kwam
conferencier Karel van de Kate 
het publiek vermaken. Met leuke
anekdotes kreeg de Twentenaar 
de zaal aardig aan het lachen.



PROFITEER DEZE WEEK NOG VAN DE ACTIE

(in de Brink)



Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Op vrijdagavond zijn alle leden (>18), vrijwilligers, donateurs en spon-
soren uitgenodigd om met elkaar de opening van het seizoen te vie-
ren. Met live muziek, de lancering van de nieuwe website en aandacht 
voor het 85 jarig bestaan zal het feest extra cachet krijgen, maar de 
feestcommissie heeft vooral als doelstelling om op een gezellige re-
laxte wijze elkaar weer even te ontmoeten voordat het nieuwe seizoen 
weer begint.
De start van het seizoen op het veld begint aanstaande zondag 7 sep-
tember, want dan speelt het 1e elftal thuis tegen nieuwkomer en pro-
movendus uit de 4e klas VVO uit Velp. Vorden 1 is in 2012 gepromo-
veerd naar de 3de klas en heeft in de afgelopen twee seizoenen respec-

tievelijk een 8ste en 5de plaats behaald. Afgelopen seizoen heeft het
1e elftal vanaf de eerste speeldag om de eerste vijf plaatsen gespeeld
en zelfs na acht wedstrijden een beslissingswedstrijd gespeeld om de
eerste periode. 
In het elftal van trainer Michel Feukkink, die aan zijn vierde seizoen
begint als trainer van Vorden 1, is weinig veranderd want er is geen
enkele speler gestopt of naar een andere vereniging vertrokken. Wel
is Niek Nijenhuis vanuit sv Ratti toegevoegd aan de selectie en zijn er
maar liefst zeven spelers uit de A-jeugd overgekomen. Trainer Michel
Feukkink : ‘Het is absoluut een luxe om als trainer van een 3de klasser
als v.v. Vorden, zoveel spelers tot je beschikking te hebben die het ni-
veau aan kunnen. Aan de andere kant wordt natuurlijk de onderlinge
concurrentie groter dus dat is ook weer een proces dat je als trainer
moet begeleiden’.
De thuiswedstrijd tegen VVO begint om 14.00 uur en ‘s morgens zal
ook het 2de elftal de competitiestart beleven, want de ploeg van trai-
ner Wilbert Grotenhuys is gepromoveerd naar de res. 3de klas en
begint thuis tegen FC Eibergen 3. De feestavond op vrijdagavond 5
september begint om 20.00 uur.

Voor v.v. Vorden begint het seizoen met 
feest en voetbal
Vorden - De voetbalvereniging Vorden viert op 5 september in 
de kantine de openingsfeest van het seizoen, waarbij natuur-
lijk ook aandacht wordt besteed aan het 85 jarig bestaan van 
de club en tevens wordt de nieuwe website gelanceerd. Het 1e 
elftal van v.v. Vorden start zondag 7 september voor het derde 
achtereenvolgende jaar in de 3e klas KNVB het seizoen met 
een thuiswedstrijd tegen VVO uit Velp.

Bij de foto was geen bronvermelding aangegeven. 
De foto was gemaakt door fotograaf Rob Schmitz. 
www.robschmitzfotografie.nl.

Rectificatie bronvermelding

Vorden - Vorige week stond in weekblad Contact
een stuk over Jeugdtoneel Vorden onder leiding
van Lotte van Dam.

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

MAANDMENU
SEPTEMBER

voor 2 à 3 personen

* Gebakken bananen
* Babi Pangang
* Tjap Tjoy
*
*
*

 € 17,50

Elke zondag een 

uitgebreid Chinees buffet. 
Onbeperkt eten 

voor € 13,80 p.p.

Vorden 

Het maandmenu is vanaf nu ook te vinden op onze nieuwe website: 
www.fansheng.nl

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  



Wat wordt er zoal besproken? Hoe 
meet je je tuin in en hoe zet je dit op 
papier. Waar haal je inspiratie van-
daan. Hoe ga je je wensen en moge-
lijk heden benutten. De planten: hoe 
kunnen deze ingepast worden in de 
tuin en als laatste hoe maak je van 
deze gegevens een ontwerp om dit 
in je eigen tuin toe te passen. Om dit 
te ondersteunen gaat Joke Klein Ties-
sink ook excursies houden naar on-
dermeer: Willemsen Sierbestrating 
om meer te weten te komen over 
bestratings materiaal en hoe pas je 
deze toe. Om te zien wat er allemaal 
op vaste planten gebied mogelijk 
is, brengt men een bezoek voor een 

rondleiding op vaste plantenkwekerij 
Heutink. Ook is er een rondleiding op 
‘de Krosenbrink’ voor praktische tips 
en trucs.
Joke Klein Tiessink heeft al meer dan 
vijftien jaar ervaring met tuinontwer-
pen en meer dan 400 tuinen zijn bij 
haar van de tekentafel afgekomen. 
Daarom kan ze veel uit de praktijk 
vertellen wat handig is en wat niet. 
Ze heeft met alle soorten tuinen er-
varing en heeft zeer veel kennis van 
planten en welke plant het waar goed 
doet. De meeste ervaring heeft ze in 
eigen tuin opgedaan en met vallen 
en opstaan en gewerkt zoals de ge-
middelde tuineigenaar met z’n tuin 

omgaat. 
De cursus wordt gegeven bij ‘de Kro-
senbrink’ aan de Lenderiet 8 in Bar-
chem en begint half september. Er 
is keuze uit een ochtend, middag of 
avondcursus. De excursie naar Wil-
lemsen sierbestrating is op een don-
derdagavond. De excursie naar vaste 
plantenkwekerij Heutink en een 
rondleiding op ‘de Krosenbrink’ is op 
een zaterdag, hierbij is een eenvou-
dige lunch inbegrepen. Voor meer in-
formatie over de data en kosten zie de 
vernieuwde website: www.dekrosen-
brink.nl of u kunt Joke Klein Tiessink 
bereiken per telefoon: 0573 441182. 
Zie advertentie elders in Contact.

Door Joke Klein Tiessink tuinontwerp en adviesbureau ‘de Krosenbrink’

Cursus ontwerp je eigen tuin

Barchem - Joke Klein Tiessink van tuinontwerp en adviesbureau ‘de Krosenbrink’ uit Barchem heeft wat 
nieuws in haar bedrijf: namelijk een cursus ontwerp je eigen tuin. De cursus is bedoeld voor mensen die 
graag een andere vormgeving willen geven aan een bestaande tuin. Het is ook geschikt voor mensen die 
pas voor het eerst een tuin hebben maar niet weten hoe ze deze moeten indelen. In vier dagdelen wordt er 
uit helemaal niets een ontwerp op tekening gezet door de cursist. Alles gaat stap voor stap in een rustig 
tempo. De groepen zijn klein: namelijk vijf cursisten per dagdeel voor optimale aandacht.

Joke Klein Tiessink van tuinontwerp en adviesbureau ‘de Krosenbrink’ uit Barchem heeft wat nieuws in haar bedrijf: namelijk een cursus 
ontwerp je eigen tuin.

Die tijd is voorbij. Te duur, kan niet 
meer, zegt de overheid. Er worden te 
veel mensen te oud. Dus is er in ver-
zorgingshuizen steeds minder plaats 
of staan kamers leeg en worden er te-
huizen gesloten. En moeten nu zelfs 
verpleeghuizen ‘nee’ verkopen zodat 
er in ons land een wachtlijst is van 
tienduizend personen. 

Maar we zijn er nog niet. Door de 
overgang van de ABWZ- wet naar de 
Wet Maatschappelijke Qndersteu-
ning (WMO) en de nieuwe Zorgver-
zekeringswet wordt de hulp voor wie 
langer thuis moeten blijven wonen, 
drastisch ingeperkt. Een ondankbare 
taak voor de gemeenten die veel in 
het verleden toegekende subsidies 
en toeslagen kritisch gaan bekijken. 
En tegelijk rond 30 % op dit uitga-
venpakket moeten besparen. Want 
het Rijk gaat de uitkeringen voor dit 
doel met dit percentage verlagen. 
Met andere woorden: de mensen die 
gedwongen worden thuis te blijven 
wonen, krijgen in veel gevallen min-
der hulp en ondersteuning. Moeten 
vaker een beroep doen op familie. En 
hopen op hulp van buren en vrien-
den voor vervoer en klusjes. 
En nóg zijn we er niet. Want het 

leven van veel senioren wordt ook
verzwaard doordat hen steeds meer
werk wordt opgedragen. Denk alleen
maar aan de zo nodige maar vooral
bij senioren erg gehate opdracht van
de overheid om beter voor het milieu
te zorgen. Door afval te scheiden en
apart in te leveren op diverse plaat-
sen. Vooral als je geen auto hebt en
niet meer kunt fietsen is dat een 
plaag. Je moet, als je niet helemaal af-
hankelijk wilt zijn in deze tijd eigen-
lijk ook met een computer om kun-
nen gaan bijv. om via je DigiD toe-
slagen aan te vragen. En betalingen
te doen. Veel tijd moet ook worden
besteed aan het bezoeken van diverse
zorgverleners, want die heb je, ouder
wordend, steeds meer nodig. Het le-
ven zelfs van ouderen wordt steeds
drukker. 

Langer  thuis blijven, soms zelfs 
tot voorbij het moment dat je potje 
energie helemaal leeg is. Wie in het
verleden niet tijdig heeft kunnen of 
willen sparen voor een aanvullend 
pensioen wordt nu wel erg afhanke-
lijk van de steun van anderen. Want
de tijd dat we zorgeloos oud konden
worden omdat er altijd voor iedereen
een plek was waar, als het nodig was,
voor je werd gezorgd, die tijd is voor
veel mensen helaas voorbij.
Tot slot even een kleine rekensom: ga
er van uit dat die besparing van 30%
slaagt. Subsidies op vooral huishou-
delijke hulp vervallen. Tienduizende
banen in de zorg – zo blijkt nu al -
verdwijnen en mensen die zinvol
werk hebben verricht zitten werkloos
thuis. 
Vragen een WW-uitkering aan of 
komen in de Bijstand. Waarvoor de 
overheid waarschijnlijk meer geld
kwijt is dan het bedrag dat aan sub-
sidies werd bespaard. Begrijpt u het
nog?

Harry van Rijn 
Willem Alexanderlaan 35, Vorden

Als u vóór, tijdens of kort na de 
laatste oorlog bent geboren, dan 
hebt u in deze tijd pech. Dan bent 
u een 65-plusser. Dat is iemand 
die meestal best een gelukkig 
leven heeft gehad maar oud is 
geworden in een tijd dat senio-
ren in de verkeerde hoek zitten. 
Vroeger kon je bijna zorgeloos 
oud worden en werd er goed voor 
je gezorgd. Zelfs met alleen een 
AOW-pensioen kreeg iedereen zo 
nodig kost, inwoning, verzorging 
en zelfs een bedrag voor persoon-
lijke uitgaven in wat toen met 
een naar woord een ‘bejaarden-
huis’ heette. Al was het daar ook 
niet altijd even leuk.

Langer thuis  - minder hulp
- meer werk

Van 11.00 tot 17.00 uur hebben vijf 
ateliers en vier galeries, waaronder 
enkelen met beeldentuin, hun deu-
ren geopend en de KZV-vlag gehesen 
om u welkom te heten. Op vrijwel 
alle locaties zijn de kunstenaars/
vormgevers/fotografen aanwezig om 
met u van gedachten te wisselen over 
hun inspiratiebronnen, het creatieve 
proces en de door hen toegepaste 
technieken.

Het kleurrijke KZV Infoblad met 
daarop een korte beschrijving wat er 
op de verschillende locaties te zien is 

en een plattegrond, waarop ook de 
route naar het buitengebied duide-
lijk is aangegeven, is vanaf heden af 
te halen bij VVV Vorden, Kerkstraat 
1B en bij de galeries in het dorp. 
Hiermee kunt u zich vast een beeld 
vormen wat er die zondag op alle ver-
schillende locaties te zien zal zijn en 
zo uw eigen route langs ateliers en 
galeries samenstellen. Ook op www.
kunstzondagvorden.nl vindt u deze 
informatie.

Wat is er te zien?
KunstZondagVorden staat voor een 

grote diversiteit aan hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving. 
Schilderijen en tekeningen in diverse 
technieken, fotografie, sculpturen en 
objecten in verschillende materialen 
en formaten, sieraden en glaskunst, 
zowel abstract als figuratief, worden 
op de deelnemende locaties voor u 
geëxposeerd.

Ditmaal wordt u uitgenodigd om, ge-
inspireerd door een lange zomer, uw 
vakantieherinneringen terug te vin-
den in een van de geëxposeerde wer-
ken. Er zijn tal van mogelijkheden, 
of u nu oude kerkjes bezocht hebt 
in Frankrijk, of van een stralende zo-
merdag in eigen omgeving hebt ge-
noten. Laat u hierbij inspireren door 
de vormen en kleuren, waar uw blik 
op valt. 
Zie ook: www.kunstzondagvorden.nl.

KunstZondagVorden 14 september: 
NaZomerKunst
Vorden - Zondag 14 september is het alweer de 32ste editie van Kunst-
ZondagVorden. Deze viermaal per jaar georganiseerde kunstroute 
langs ateliers en galeries in Vorden centrum en haar buitengebied 
voelt als vertrouwd thuiskomen na een lange zomervakantie of mo-
gelijk, voor de nog aanwezige vakantiegangers, als een nazomerse va-
kantie ervaring.

Tussen 11.00 uur tot 15.00 uur is het 
de bedoeling zoveel mogelijk geld in 
te zamelen ten bate van de restaura-
tie van de St. Willibrordkerk in Vier-
akker. Natuurlijk is die restauratie al-
weer enkele jaren geschiedenis, maar 
de eigen financiële bijdrage vanuit de 
parochie is nog niet afbetaald.
Op de hele uren, om 12.00 uur, 13.00 
uur en 14.00 uur is er gelegenheid 
om de toren te beklimmen onder lei-
ding van Lidwien Mentink. Ook ver-
telt zij interessante zaken die met bv. 
de kerkklokken te maken hebben. 
Als beloning wacht u een magnifiek 
uitzicht.

Omdat deze pleinmarkt samenvalt
met Open Monumentendag, kunt 
u in de kerk deskundige uitleg krij-
gen over wat er zo allemaal in deze
“Mooiste kerk van Gelderland” te
bewonderen valt. Natuurlijk is op 
de pleinmarkt van alles te koop, zo-
als boeken, platen, cd’s, glaswerk,
serviesgoed, kinderspeelgoed, puz-
zels, schilderijen witgoed, geluids-en
tv. apparatuur, meubelen, kleding, 
schoeisel, tassen, snuisterijen en 
schoolplaten. 

Ook voor de inwendige mens kunt u
er goed terecht. Zo kunt u kiezen uit
een heerlijke wafel met koffie of een
pittige hamburger. Voor de jeugd is
er o.a een sjoelbak. Indien u nog spul-
len hebt die u ter beschikking wilt
stellen voor dit nobele doel, neem 
dan contact op met H. Haggeman
tel. 0575-441943 of G.Mentink te. 06-
51040821. Uiterlijke datum van inle-
vering is 10 september.

Pleinmarkt Vierakker 
valt samen met Open 
Monumentendag
Vierakker - Nog maar amper is de 
feestweek voorbij, of het volgende 
jaarlijkse evenement staat alweer 
in de steigers in het landelijke 
Vierakker-Wichmond. Iedereen 
maakt zich inmiddels alweer op 
voor de pleinmarkt en op 14 sep-
tember 2014 is het zover.

IVN-NMA organiseert dit najaar weder-
om een paddenstoelencursus. Theorie 
en praktijk komen samen in deze cur-
sus, die bestaat uit twee excursies die 
zowel voor beginners als gevorderden 
interessant zijn.
De excursies vinden plaats op zaterdag-

ochtend 27 september en zaterdagoch-
tend 28 oktober in natuurgebieden in 
Lochem en omstreken.
De kosten bedragen 6 euro p.p. Op-
gave en meer informatie via: cursus.
ivnnma@gmail.com. Zie ook: www.ivn.
nl/afdeling/noord-midden-achterhoek.

Paddenstoelencursus IVN-Noord-Midden Achterhoek
Vorden - In deze natte periode zijn overal al weer talloze paddenstoe-
len te vinden. Wilt u meer weten over die prachtige zwammen, bole-
ten en amanieten die u tijdens de wandeling tegenkomt? Of weet u al 
heel wat van paddenstoelen, maar wilt u die kennis graag nog meer 
uitbreiden?



Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

bouw- en timmerbedrijf
Tel (0575) 46 73 43

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

 

Varsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

BouwmeesterBouwmeester
Precisie Graafwerk

Rijnweg 17A Tel. (0575) 46 37 65
7255 NW Hengelo Gld. info@kroesen-besselink.nl

... als het  méér moet  hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

www.spannevogel.nl

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo (Gld)
tel. 0575 - 451295

email: info@mentingbouw.nl 
internet: www.mentingbouw.nl

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G
Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 75 55

Voor al uw Grondwerk, 
Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

Aardappels, groente en fruit
Boeren-ijs & Catering

Dennendijk 2b, 7207 EB Zutphen, 0575-521141
info@kapper-lammers.nl  www.kapper-lammers.nl

Sindy’s Catering
Uw adres voor: salades, hapjes,
  buffetten en 
  maaltijdservice

www.sindyscatering.nl  (0575) 46 45 32

Beunksteeg 2 7255 MB Hengelo Gld.
info@haaringhengelo.nl www.haaringhengelo.nl
Tel. 0575-467361 Fax 0575-467720

Regio Bronckhorst Makelaardij
(0575) 845717

 info@rbmwonen.nl • www.rbmwonen.nl

OPEN DAG
In Stap & Draf 

De Hietmaat Hengelo Gld, 7 september 2014

Programma Paarden Spelen
Gratis entree!!!    (Programmaboekje à € 1,-)    (tijden onder voorbehoud)

10.00 uur Opening en welkomstwoord
10.15 uur Vertrek koetsen
11.15 uur Ochtend pauze bij de Varsselse Molen
12.30 tot 
13.30 uur Middagpauze bij mevr. Wolters-Scheffer,     
  Vosterweg 1 te Vorden
14.30 uur Koetsen terug op terrein de Hietmaat

Vanaf 13.00 uur  
Doorlopend op evenemententerrein De Hietmaat:

En nog veel meer, kortom een middag 
voor het hele gezin!!!!!!!!!!!

Hengeloseweg 10   7261 LV Ruurlo Tel. 0573-451687 Mob. 06 51108053 Fax 0573-453684

KoeslagKoeslag
Loon en Grondverzetbedrijf

Fouragehandel



Start vanaf de Hietmaat 
richting achteruitgang                   
L. Winkelsweg
R.  Gompertsdijk
L.  Oosterinkdijk
R.O. Everhardink 
R.O.  Everhardink (Aaltenseweg)
L.  Oude Ruurloseweg wordt Oude Zelhemseweg
L.  Vierblokkenweg
L.  Jachtweg
R.  NN zandweg
R.  Rijnweg
L.  Veldermansweg

Sherry stop bij Varsselse molen
R.  Varsselseweg
L.  Sarinkdijk
R.  Reerinkweg
L.  Maandagweg
L.  Schuttestraat (in de bocht)
R.  Sarinkdijk
     Ruurloseweg oversteken Schuttestraat volgen
R.  Hogeslagdijk
L.  Rommelerdijk

L.  Sluiterdijk
L.  Brandenborgweg
R.  Vosterweg deze volgen, de brug over 

Middagpauze bij 
mevrouw Wolters-Scheffer

R.  na de brug Vosterweg
R.  Schuttestraat
L.  Zelledijk
R.  Lindeseweg
L.  Zomervreugdweg
R. Zomervreugdweg
L.  Berkendijk
R.  Maalderinkweg
L.  Slotsteeg gaat over in Beatrixlaan
R.  De Heurne
L.  Het Karspel
R.O.  Beukenlaan
R. Steintjesweide
L.  Bleekstraat
R.  Waarleskamp
R.  Middenweg
L.  Zelhemseweg
L.  De Hietmaat               EINDE RIT

Route Koetsentocht
Open Dag  In Stap en Draf  7 september 2014

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 461061

Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo Gld.

BakkerBakker 

Tel. 0575 - 462487  Tel. 0575 - 465119
www.slootensessink.nl

Bleekstraat 3, 7255 XZ Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 461340

Voor informatie en boekingen:
0575-467242 | informatie@kom-es-an.nl

GEDIPLOMEERD HOEFSMID
HAZENHUTWEG 16
7255 MN HENGELO GLD

TEL.  0575-467280
MOB. 06-51076276

Koetsentocht tijdens Open Dag In Stap en Draf Hengelo 
Op zondag 7 september is het weer zover. Menvereniging ‘In Stap en Draf’ organiseert dan weer zijn luisterrijke koetsentocht en Open Dag. 
De aanspanningen starten ’s morgens tussen 10.00 uur en 10.30 uur vanaf terrein ‘de Hietmaat’. 

Koetsentocht 
Tijdens de morgenrit genieten de deelnemers rond 11.00 van de sherrystop bij De Varsselse Molen te Varssel. Daarna gaat het gezelschap 
verder over Bronckhorster wegen tijdens de zorgvuldig uitgezette route. Om ongeveer 12.00 worden de koetsen voor de middagpauze aan 
de Vosterweg in Vorden bij mevrouw Wolters-Scheffer verwacht.  

Om 13.00 vertrekt de stoet op nummervolgorde voor de middagrit. Rond 14.30 wordt het gezelschap weer terug verwacht op de 
‘Hietmaat’ in Hengelo. De route vindt u elders op deze pagina. We nodigen u uit de aanspanningen al wandelend, fietsend of langs 
de weg te volgen en aan te moedigen. 

Kinderen worden niet vergeten. Menvereniging ‘In Stap en Draf’ trekt met dit 
jaarlijkse evenement ook vele ‘niet-menners’. 

Middagprogramma:
Vanaf 13.00 uur zijn er op de Hietmaat vele activiteiten voor kinderen. 
Kinderen kunnen meedoen aan spelletjes, geschminkt worden, een ritje op een pony maken of touwtrekken tegen een gigantisch Belgisch paard. 
Ook kunnen de kinderen vliegen op een heus “vliegend tapijt”. Nieske Pohlman zal deze middag een presentatie geven van het werken met de dubbele 
lange lijnen. Een mooi schouwspel is de kür op muziek. Kortom een heerlijke middag voor het hele gezin!
Toegang tot ‘de Hietmaat’ is gratis (er mag een programmaboekje gekocht worden à € 1,-) en hapjes en drankjes zijn te verkrijgen op het gezellige 
terras of in de tent. Kom, geniet en heb plezier! Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 
Marco Wiggers, tel. 0575-463994 of via secretariaat@instapendraf.nl

Oproep kleurwedstrijd 
Aan alle kinderen van Bronckhorst: Doe mee aan de kleurwedstrijd en win een gave prijs! Je kunt 

de kleurplaat (laten) downloaden vanaf 
de site www.instapendraf.nl of opvragen 
bij secretariaat@instapendraf.nl
Ook tijdens de Open Dag kun je nog 
meedoen aan de wedstrijd. Lever je 
kleurplaat 7 september in bij het 
secretariaat op de Hietmaat!!! Pak je 
kleurpotloden of stiften en aan de slag!

J.F. Oltmansstraat 1, 7221 NA Steenderen



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 36, 2 september 2014

B en w stellen de gemeenteraad voor 
het vaste tarief van de afvalstoffen-
heffing te verhogen van 52,50 naar 
93 euro, om afval kostendekkend te 
kunnen blijven inzamelen. De gemid-
delde ledigingskosten gaan iets om-
laag, omdat u naar verwachting in 
2015 weer minder aanbiedt. Voor 
een huishouden met een gemiddeld 
aanbiedgedrag betekent het een ver-
hoging van ca. 28 euro. Ondanks dit 
verhoogde tarief betaalt een Bronck-
horster huishouden met een gemid-
deld aanbiedgedrag in 2015 dan nog 
steeds enkele tientjes minder aan af-
valstoffenheffing dan vóór de invoe-
ring van het volume/frequentiesy-
steem. De raad beslist in november 
over de tariefaanpassing. 

Vast en variabel tarief
De afvalstoffenheffing bestaat sinds 
de invoering van het volume/fre-
quentiesysteem uit een vast tarief 
(vastrecht) dat voor alle huishoudens 
gelijk is. Daarnaast betaalt u voor het 
aantal keren dat u de grijze en groene 
container aan de weg zet (het aantal 
ledigingen), waarmee u zelf invloed 
heeft op uw afvalkosten. Dit is het
variabele tarief. 

Algemene kosten voortaan in vast-
recht
De afvalstoffenheffing die een ge-
meente oplegt, moet kostendekkend 
zijn en levert de gemeente verder 
geen opbrengst op. Dit is volgens lan-
delijke wetgeving zo bepaald. Over 
2013 en 2014 is gebleken dat de in-
komsten op de afvalstoffenheffing 
fors minder zijn geworden doordat de 
scheidingsmogelijkheden goed wor-
den benut en de bij de invoering van 
het nieuwe volume/frequentiesy-
steem gekozen rekenmethode de to-

tale afvalkosten niet voldoende blijkt 
te dekken. Het tekort kon de afgelo-
pen periode worden gedekt uit afval-
reserves die we hadden om de invoe-
ring van het nieuwe afvalsysteem te 
bekostigen, maar deze zijn nu uitge-
put. Voor de afvalstoffenheffing 2015 
is daarom besloten de rekenmethode 
te wijzigen door het vastrechttarief te 
verhogen en hierin alle algemene 
kosten voor onder meer de afval-
brengpunten, milieuparkjes en inza-
melmiddelen (containers) in plaats 
van in de variabele kosten (zoals nu 
nog) op te nemen, waarmee iedereen 
hieraan hetzelfde bijdraagt ongeacht 
het aanbiedgedrag. Andere Berkel 
milieu gemeenten zoals Lochem en 
Zutphen gebruiken deze rekenme-
thode ook. Zij hanteren overigens een 
vastrechttarief dat nog een stuk ho-
ger ligt.

Grijze container 1x per maand op-
gehaald
Daarnaast voeren we in 2015 enkele 
aanpassingen door in de aanbiedmo-

gelijkheden van het huishoudelijk af-
val. Zo halen we restafval (grijs) ko-
mend jaar in plaats van 1x per twee 
weken nog 1x per vier weken op. Dit 
past beter bij uw aanbiedgedrag. U 
biedt de grijze container gemiddeld 
12x per jaar aan (in 2015 is dat naar 
verwachting nog minder). Via het in-
wonerpanel gaf 64% van de deelne-
mers aan dat wat hen betreft de grij-
ze container om de vier weken ge-
leegd kan worden. Voor wie het daar-
mee niet redt, komt er bij de milieu-
parkjes een aanbiedmogelijkheid 
voor restafval waar u tegen betaling 
van een tarief van naar verwachting 
1,88 euro per keer (in 2015, over de 
definitieve bedragen voor de afval-
stoffenheffing beslist de raad zoals 
gezegd in november) restafval kwijt 
kunt. De lediging wordt geregistreerd 
met de afvalpas waarmee u de on-
dergrondse container kunt openen. 

Drankpakken in oranje container
Een andere verandering vanaf 1 janu-
ari is dat drankpakken in de oranje 

container mogen. Op dit moment kun-
nen er alleen nog kunststof verpak-
kingen in, maar de sorteerder heeft 
vanaf volgend jaar de mogelijkheid 
om drankpakken en kunststof te 
scheiden en apart te verwerken tot 
nieuwe grondstoffen. De aparte con-
tainer voor drankpakken bij de mi-
lieuparkjes verdwijnt daardoor en 
wordt samengevoegd met de kunst-
stof container bij de parkjes. In de-
cember/januari komt er nog een con-
taineromruilactie en kunnen mensen 
die nu geen oranje container hebben 
deze alsnog gratis aanvragen, maar 
ook kiezen voor een grotere of kleine-
re grijze (ook gratis om te ruilen). 
Hierover komt later meer informatie.

Afvalkalender 
Verder ontvangen huishoudens voor 
komend jaar geen papieren afvalka-
lender meer. Steeds meer mensen 
geven aan de afvalinformatie graag 
digitaal te ontvangen en daaraan 
geven we gehoor. Over wanneer de 
digitale afvalkalender beschikbaar 
komt, komt later dit jaar meer infor-
matie. Wie nog wel een papieren 
versie wil ontvangen, kan deze in 
december aanvragen bij Berkel
milieu.

Veranderingen afvaltarieven en aanbiedmogelijkheden in 2015

Op basis van de Drank- en Horeca-
wet moeten gemeenten een Preven-
tie- en handhavingsplan alcohol 
vaststellen. Daarin staat het alcohol-
beleid van de gemeente beschreven, 
met als insteek het lokale gezond-
heidsbeleid en het voorkomen van 
alcoholgebruik onder jongeren. De 
Achterhoekse gemeenten hebben dit 
gezamenlijk opgepakt, om gebruik te 
kunnen maken van elkaars kennis 
en personeel.

Wij hebben als doel om (overmatig) 
alcoholgebruik in Bronckhorst te 
verminderen. Ons beleid richt zich 
op maatregelen om de beschikbaar-
heid van alcohol (voor jongeren) te 
beperken, voorlichting en educatie 
over (de gevolgen van) alcoholge-
bruik. De handhaving door de ge-
meente, vooral de controle van de 
leeftijdsgrens van 18 jaar, bestaat uit 
controles op basis van signalen en 

incidenten. Het alcoholbeleid en de 
uitvoering daarvan is een verant-
woordelijkheid van en gebeurt in sa-
menwerking met veel verschillende 
partijen: onderwijs, jeugd- en jonge-
renwerk, verenigingsleven, politie en 
justitie, zorginstellingen, GGD, maar 
ook alcoholverstrekkers als horeca, 
paracommercie, supermarkten en 
slijterijen.

Achterhoekse gemeenten stellen 

samen Preventie- en handhavings-

plan alcohol 2014-2016 op

In 2015 komen er enkele veranderin-
gen aan op het gebied van bestem-
mingsplannen. We willen als ge-
meente naar een snellere afhande-
ling van bestemmingsplanwijzigin-
gen, door:

(het moment dat een initiatiefne-
mer met een plan bij de gemeente 
komt tot en met de toezegging) aan 
te brengen 

leggen 

die binnenkomen te combineren in 
één procedure 

U bent ervaringsdeskundige
Om te leren van de ervaringen van in-
woners, bedrijven en organisaties die 
al eens een bestemmingsplan(wijzi-
ging) bij ons hebben ingediend, wis-
selen wij graag met hen van gedach-
ten over de stappen die zij doorlopen 
hebben. Om te horen hoe zij het voor-
overleg ervaren hebben en wat zij 
vonden van de verdere uitwerking 
van het plan (o.a. onderzoeken en de 
ruimtelijke onderbouwing), gaan wij 
op 16 september om de tafel, van: 

adviseurs (zoals architecten, pro-
jectontwikkelaars)

initiatiefnemers 
De uitkomsten nemen we mee in onze
plannen.

Heeft u ook ervaring met het aanvra-
gen van een bestemmingswijziging 
en wilt u deelnemen aan het gesprek?
Meldt u zich dan voor 10 september 
aan via info@bronckhorst.nl o.v.v. 
Snellere bestemmingsplanafhande-
ling.

Gemeente gaat graag met u
in gesprek over 
bestemmingsplannen



Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opne-
men. U kunt langskomen, bellen, via internet zaken regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zo-
veel mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. In het gemeentehuis kunt u alleen tijdens de ochten-
den én op donderdagavond binnenlopen zonder afspraak (mensen met een afspraak gaan wel altijd voor). ’s Mid-
dags kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Via de website of telefonisch kunt u heel gemakkelijk een afspraak 
inplannen, bijvoorbeeld om een paspoort of rijbewijs aan te vragen of voor een uittreksel uit de basisregistratie 
personen, op een tijdstip tijdens onze openingstijden dat u uitkomt. Bent u op zoek naar werk of komt u voor een 
Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning, dan vragen 
wij u altijd een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Het komen op afspraak heeft 
als voordeel dat u precies weet hoe laat u aan de beurt bent en niet hoeft te wachten.
Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Deze maand: Aflevering 40 
Rioolverstopping bij wie moet ik me dan melden?

Bas Bargeman komt thuis en ruikt een onaangename rioollucht. Hij loopt ge-
lijk naar het toilet en ziet dat die overgestroomd is. Hij had de laatste tijd al va-
ker gemerkt dat zijn toilet niet goed doorstroomde, maar dacht dat het wel 
over zou gaan. Nu wil het toilet helemaal niet meer doorstromen. Hij belt de 
gemeente voor meer informatie.

Daan: “Als de oorzaak van een ver-
stopping of lekkage buiten uw per-
ceel ligt, dan is de gemeente meestal 
verantwoordelijk voor het onderhoud 
en de kosten. In alle andere gevallen 
bent u dat als huiseigenaar of - als u 
de woning huurt - de verhuurder. De 
gemeente heeft de taak een verstop-
ping van het riool op gemeentegrond 
snel en zonder kosten voor u als ge-
bruiker te verhelpen. Wij onderhou-
den dit rioolstelsel en u betaalt hier-
voor een kostendekkende rioolhef-
fing aan ons. De scheidslijn tussen 
gemeente- en privé-grond staat in de 
huisaansluitschets van uw huis. Op 
deze plek zit het ontstoppingsstuk. 

De gemeente heeft van de meeste 
woningen een aansluitschets.”

Toon: “Als u binnen de bebouwde 
kom woont, kunt u de volgende stap-
pen ondernemen bij problemen met 
de afvoer van uw huisriolering. U 
kunt eerst het ontstoppingsputje op-
graven. Deze bevindt zich op de erf-
grens. Constateert u dat het ontstop-
pingsputje leeg staat, dan kunt u er 
van uitgaan dat de oorzaak op uw 
perceel ligt en moet u de verstopping 
zelf of door een ontstoppingsbedrijf 
laten verhelpen. Als u constateert 
dat het ontstoppingsputje vol staat, 
moet u de gemeente bellen op (0575) 

75 02 50. Buiten kantooruren als het 
haast heeft, kan dit via nummer (06) 
13 10 07 77. Als u zelf een ontstop-
pingsbedrijf inschakelt dan zijn deze 
kosten voor uw eigen rekening. Ook 
als de oorzaak niet op uw terrein ligt. 
De gemeente heeft de ontstoppings-
bedrijven (die bij de gemeente be-
kend zijn) laten weten dat alleen re-
keningen betaald worden als de op-
dracht door de gemeente is gegeven. 
Opdrachten die particulieren geven, 
worden niet betaald.” 

Daan: “De woningen in het buitenge-
bied zijn over het algemeen aange-

sloten op een drukrioleringssy-
steem. Wanneer u problemen heeft 
met de afvoer van uw huisriolering 
kijkt u altijd eerst in het ontstop-
pingsputje. Dit putje zit op het over-
namepunt, dit is de scheiding tussen 
huis- en gemeenteriool. Constateert 
u dat het ontstoppingsputje leeg 
staat, dan kunt u er van uitgaan dat 
de oorzaak op uw terrein ligt en moet 
u de verstopping zelf of door een ont-
stoppingsbedrijf laten verhelpen. 
Wanneer het ontstoppingsputje vol 
staat, betekent dit in de regel dat het 
probleem in het gemeentelijk deel 
van het riool zit. In dat geval kunt u 
het storingsnummer (0575) 75 05 00 
bellen. Ook wanneer de rode lamp op 
het pompkastje brandt, belt u dit 
nummer. Wanneer u het ontstop-

pingsputje niet kunt vinden of het is 
moeilijk bereikbaar (dit zit namelijk 
niet altijd op de erfscheiding), dan 
kunt u ook in de rioolput bij het 
pompkastje kijken. Wanneer deze vol 
staat, belt u ook bovenstaand num-
mer. In sommige gevallen brandt de 
rode lamp niet en is er toch een sto-
ring, bijvoorbeeld bij stroomuitval of 
een defecte lamp. Als de storing zich 
in het gemeentelijk deel van de riole-
ring bevindt verhelpt de gemeente 
(of een door de gemeente ingehuurd 
bedrijf) de storing na uw bericht zo 
snel mogelijk. Net als bij de riolering 
binnen de kom geldt hier dat als u 
zelf een ontstoppingsbedrijf inscha-
kelt, deze kosten voor uw eigen reke-
ning zijn.”

Commissievergaderingen 
10 en 11 september a.s.
De raadscommissie vergadert op 10 
en 11 september in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Hieronder vindt u 
de vergaderagenda van deze open-
bare vergaderingen. U bent van har-
te welkom om ze bij te wonen!

Commissievergadering 
10 september
De volgende punten staan onder 
meer op de agenda:

 Bijpraten over de stand van zaken 
rond de veranderingen op sociaal 
terrein (de decentralisaties; rijk-
staken die naar de gemeenten

 komen, o.a. Participatiewet, 
Jeugdhulp en AWBZ)

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de regiovisie Aan-
pak Huiselijk Geweld en Kinder-
mishandeling. De visie geeft rich-
ting aan een integrale aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishan-
deling in de regio

en kinderopvang
 Gemeenten hebben de wettelijke 

verantwoordelijkheid om een goed 
voorschools aanbod te doen aan 
jonge kinderen met een taalach-
terstand. Hiertoe dient de kwaliteit 
van zowel peuterspeelzalen als 
kinderopvang aan dezelfde eisen 
te voldoen. Daarnaast hebben we 
in Bronckhorst te maken met een 
daling van het aantal leerlingen. 
Deze ontwikkelingen zijn aanlei-
ding voor het opstellen van het be-
leidskader harmonisatie peuter-
speelzalen en kinderopvang

-
ment rapport 

asfalt’

 De Achterhoekse gemeenten heb-
ben gezamenlijk het Preventie- en 
Handhavingsplan alcohol 2014-
2016 opgesteld, gericht op vermin-
dering van het (overmatig) alcohol-
gebruik. De raad wordt gevraagd 
het plan vast te stellen. Zie voor 
meer informatie ook het artikel el-
ders op deze gemeentepagina’s 

Commissievergadering 
11 september
Onder andere de volgende punten 
staan op de agenda:

 De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast 
te stellen, waarmee de huidige 
agrarische bestemming met de 
aanduiding Wonen verandert in de 

bestemming Maatschappelijk/Wo-
nen, ten behoeve van dagbesteding 
voor zorgvragers

 B en w vragen de raad in te stem-
men met het voorbereidingsbe-
sluit, in het kader van verevening 
voor bovenstaande bestemmings-
wijziging 

 Het bestemmingsplan heeft be-
trekking op de ontwikkeling van 
een nieuw kindcentrum bij de 
sportvoorzieningen in Steenderen. 
De raad wordt gevraagd het plan 
ongewijzigd vast te stellen 

-

stedelijk gebied
 Bronckhorst gaat terug naar van 

10 naar 2 bestemmingsplannen: 1 
voor het landelijk gebied en 1 voor 
het ‘stedelijk’ gebied. De raad 
wordt nu gevraagd in te stemmen 
met de nota van uitgangspunten 
voor ‘stedelijk’ gebied, later volgt 
die voor landelijk gebied

-
meerd over de jaarrekening van 

-

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

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergadering. Over onderwerpen 
die niet op de agenda staan heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissievergade-
ring.

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

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan, ver-
wijzen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl/gemeen-
teraad of scan de 
QR code

Uit de raad



Vorige week besloot de gemeente 
om geen nieuwe budgetovereen-
komst aan te gaan met het NME Cen-
trum Doetinchem en Omstreken per 
1 januari 2015. Hiermee stopt de sa-
menwerking met de stichting, waar-
mee we natuur en milieu-educatie 
voor basisschoolleerlingen aanbie-
den om hun milieubewustzijn te sti-
muleren. 

Wij zien het geven van natuur- en mi-
lieu onderwijs als taak van scholen 
en niet (meer) als gemeentelijke ver-

antwoordelijkheid. Met het centrum 
is afgesproken dat het NME voor het 
nieuwe schooljaar 2014-2015 geen 
lesmateriaal meer levert. De scholen 
zijn hierover geïnformeerd en bekij-
ken op welke wijze zij zelf dit onder-
wijs aan kunnen bieden. De gemeen-
te is altijd nauw betrokken geweest 
bij de stichting, onder meer bij de op-
zet van de organisatie en met een 
bestuurlijke afvaardiging in het 
stichtingsbestuur. Over de gevolgen 
vindt dan ook zorgvuldig overleg 
plaats.

Financiering NME Centrum 
stopt vanaf 2015

Alle gemeenten gaan vanaf 2015 
steeds meer taken uitvoeren die nu 
nog bij provincie of het rijk horen. 
Het gaat vooral om taken op het
sociaal terrein: begeleiding van 
zorgbehoevenden mensen (AWBZ), 
jeugdzorg, (passend) onderwijs,
re-integratie en participatie van 
mensen met een  afstand tot de ar-
beidsmarkt. Deze overheveling van 
taken noemen we ‘decentralisaties’. 
Met het overhevelen van de taken 
wordt tegelijkertijd flink bezuinigd 
op het budget.  Gemeenten krijgen 
minder geld voor de taken dan het 
rijk en de provincie er tot nu aan uit-
geven. De gemeenten moeten alles 
dus heel efficiënt  organiseren en 
waar mogelijk samenwerken om de 
kosten te drukken. Dat betekent ook 
dat er keuzes gemaakt moeten wor-
den over wat we wel en niet kunnen 
doen. In deze rubriek houden we u 
op de hoogte van de  veranderingen 
op het sociaal terrein en hoe dit ook 
in Bronckhorst stap voor stap vorm 
krijgt.

Informatie voor inwoners met 
huishoudelijke hulp en een 
Persoonsgebonden budget

Een Persoonsgebonden budget 
(PGB) is een bedrag waarmee ie-
mand zelf zijn/haar zorg kan rege-
len. Een deel van de inwoners die 
hulp bij het huishouden hebben via 
de gemeente, betalen deze hulp uit 
zo’n Persoonsgebonden budget. 

Door nieuwe landelijke wetgeving 
verandert per 1 januari 2015 de be-
taling van het PGB.

Wat verandert er?
Tot nu toe ontvangen deze inwoners 
het PGB op hun eigen rekening. Dit 
gaat veranderen. Als u op 1 januari 
2015 een PGB heeft voor hulp bij het 
huishouden, beheert de Sociale Ver-
zekeringsbank (SVB) vanaf 1 januari 
2015 uw PGB. U krijgt het bedrag 
dan niet meer op uw eigen rekening. 
De gemeente betaalt het recht-
streeks uit op een rekening van de 
SVB. In uw opdracht doet de SVB 
daarna de betalingen aan uw hulp. 
Dit betekent minder administratieve 
handelingen voor u. Ook wil de over-
heid met het invoeren ervan fraude 
met het PGB tegengaan.

Zorgovereenkomst opsturen
De SVB kan uw PGB alleen aan uw 
hulp betalen als u met uw hulp een 
zorgovereenkomst hebt afgesloten. 
De SVB controleert bij elke betaal-
opdracht of het te betalen bedrag 
klopt met de zorgovereenkomst. In-
woners die dit betreft ontvangen 
binnenkort van de SVB een brief 
waarin hen gevraagd wordt een ko-
pie van hun zorgovereenkomst op te 

sturen. Daarnaast hebben deze in-
woners van de gemeente een brief 
ontvangen met meer informatie.  

Andere zorg/ondersteuning en 
PGB
Naast een PGB voor huishoudelijke 
hulp, zijn er ook inwoners die een 
PGB hebben voor een andere vorm 
van ondersteuning/zorg, zoals 
jeugdzorg of persoonlijke begelei-
ding. Is dit bij u het geval, dan kunt u 
voor meer informatie terecht bij de 
instantie (bijv. het Zorgkantoor/
Menzis) die nu het PGB aan u be-
taalt.

 

 

 

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeen-
ten extra taken op het gebied van zorg 
en ondersteuning. Om deze taken uit 
te voeren, moet de gemeente over-
eenkomsten sluiten met aanbieders 
van deze ondersteuning en zorg. Op 
dit moment zijn de acht Achterhoekse 
gemeenten samen een inkoop- en 
aanbestedingstraject gestart voor
ondersteuning en kortdurend verblijf 
(Wmo) en zorg en hulp voor kinderen 
en jongeren (Jeugdzorg).

Zorgaanbieders kunnen reageren
Instellingen en zelfstandig gevestig-
de ondersteuners en hulpverleners 
die in 2015 diensten willen leveren 
aan inwoners van de Achterhoekse 
gemeenten, kunnen zich inschrijven. 
Meer informatie (ook over hoe u zich 
kunt inschrijven) vindt u op www.
bronckhorst.nl onder Actueel. In-
schrijven kan tot 19 september 2014 
12.00 uur.

Start aanbesteding Wmo en 
Jeugdhulp 2015

Zoals al eerder aangekondigd, heb-
ben de initiatiefnemers van solarpark 
De Kwekerij in Hengelo deze zomer 
de aanvraag voor een omgevingsver-
gunning voor de aanleg van het solar-
park bij ons ingediend. De gemeente 
beoordeelt deze aanvraag op dit mo-
ment. De ontwerp-vergunning ligt 
t/m 8 oktober ter inzage. U kunt dan 
een zienswijze indienen. Om belang-
stellenden nader te informeren over 
de vergunningprocedure en de door 
de initiatiefnemers voorgestelde in-
houd/ontwerp van het park organise-
ren wij op 11 september tussen 17.00 
en 19.00 uur de tweede inloopbijeen-
komst in het gemeentehuis (28 au-
gustus was de eerste). U bent van 
harte welkom om dan met ons en/of 
de initiatiefnemers hierover in ge-
sprek te gaan. 

Het park
Twee jaar geleden ontstond het idee 
voor een bijzonder solarpark in Hen-
gelo. Solarpark De Kwekerij moet een 
zonne-energiepark worden, prachtig 
ingepast in het landschap, waar na-
tuur om te recreëren en het duur-
zaam opwekken van energie hand in 
hand gaan. De zonnepanelen in het 

park moeten voor ca. 500 huishou-
dens stroom gaan opwekken! Mis-
schien ook uw eigen zonnestroom, 
maar dan zonder zorgen en zonder 
dat het op uw eigen dak ligt? De initia-
tiefnemers verwachten later dit jaar 
met concrete informatie hierover te 
komen. Tijdens de inloopbijeenkomst 
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 samenwer-

king 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 Kwe-
kerij aan de west-
kant, in Hengelo. 
Voor meer info over 
het solarpark zie 
www.nlsolarpark-
dekwekerij.nl of 
scan de QR-code.

Inloopbijeenkomst vergunningsprocedure 
solarpark De Kwekerij in Hengelo op 11 september

Op 6 september nemen de gemeen-
ten Brummen en Bronckhorst de oe-
vers van het Bronkhorsterveer fees-
telijk in gebruik onder de noemer 
‘Pontfeest’, verwijzend naar de festi-
viteiten die vroeger bij het pont wer-
den georganiseerd. De officiële ope-
ning is om 14.00 uur. Het Pontfeest 
organiseren we samen met enthou-
siaste inwoners, ondernemers en or-
ganisaties. Het feest vindt plaats op 
beide oevers van het Bronkhorster-
veer. Tussen 13.30 en 19.30 uur is er 
een culturele markt en zijn er muzi-
kale optredens. Zo is er voor ieder 
wat wils op het gebied van kunst, na-
tuur, cultuur, muziek en vrije tijd. Ook 
voor de kinderen is er van alles te 
beleven. Noteer 6 september in uw 
agenda, want deze dag wilt u toch 
niet missen?

Pontfeest zaterdag 6 september 

daarna culturele markt en kinder-
actviteiten, heerlijke streekproduc-
ten en optredens van lokale bands 
en zangkoren

Bronkhorsterveer (Bronkhorster-
weg, Brummen en Veerweg, 
Bronkhorst)

tocht met de veerboot gratis. Ook 
kunt u gratis uw auto of fiets par-
keren. We vragen u vriendelijk om 
zoveel mogelijk met de fiets te ko-
men

Fiets- en wandelroute Brummen-
Bronkhorst
Wie het leuk lijkt kan, vooraf aan het 
Pontfeest, meedoen met de fiets- en 
wandelroute Brummen/Bronkhorst. 
Tussen 11.00-13.30 uur kunt u per 
fiets de natuurlijke uiterwaarden van 
Brummen verkennen en het centrum 
van Brummen ontdekken. Rond 
12.15 uur eet u aan de Bronkhorster-
oever een Bronkhorsterbroodje, 
waarna u aansluitend een wandeling 
door het stadje Bronkhorst maakt. 
Lijkt u dat wat? Geef u dan uiterlijk 3 
september op door een mail te stu-

Pontfeest 6 september
Feestelijke opening oevers 
Bronkhorsterveer – u komt toch ook?

Openbare bekendmakingen

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

Omgevingsvergunningen 

Aanvragen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 26 augustus 2014:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Gemeentelijke basisregistratie

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

IJssel
computerservice

*

*

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding SEPTEMBER

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

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

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR

“EL ENCUENTRO”
SPAANS

ook: 
Nederlands als Tweede Taal

vertalingen:

Goede kinderopvang verzorgd door 
 professionele gastouders, waarbij het 
kind centraal staat. Ons gastouderbureau 
bemiddelt en begeleidt. Al onze gastou-
ders voldoen aan de Wet Kinderopvang en 
zijn ingeschreven in het LRKP (Landelijk 
Register Kinderopvang). Gewenste 
opvangtijden worden afgestemd op uw 
werktijden. Gastouderopvang  creëert 
rust, stabiliteit en vertrouwen. Wij zijn 
werkzaam in Berkelland, Oost-Gelre, 
Bronckhorst, Zutphen, Doetinchem en ook 
in Lochem. Kijk op www.avonturijn.nl

Kinderopvang 
...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 Gastouderopvang:
kindgericht en fl exibel 



Veel van deze goederen worden door 
vrijwilligers afgehaald bij particulie-
ren (en bedrijven) in de omgeving die 
vanwege allerlei redenen (verhuizin-
gen etc.) goederen aanbieden. Dat 
men “De Werf” weet te vinden blijkt 
uit de toegenomen vraag om goede-
ren af te halen. Omwille van deze 
reden zoekt kringloopwinkel “De 
Werf” dan ook mensen die af en toe 
bij willen staan en mee willen helpen 
met het ophalen van goederen en/of 
werkzaam willen zijn in onze meu-
belafdeling.
Benadrukt moet worden dat de vrij-
willigers zich niet vastleggen voor 

bepaalde dagen of tijdstippen. Er is 
een pool van vrijwilligers die bena-
derd worden op het moment dat er 
goederen opgehaald moeten worden. 
Kan iemand niet? Geen probleem. Er 
worden dan andere mensen uit de 
pool benaderd.
Wilt u als vrijwilliger in een gemoede-
lijke, gezellige werksfeer een bijdrage 
leveren aan het milieu en het welzijn 
van onze lokale samenleving of hebt 
u nog vragen ? Neem dan s.v.p. con-
tact op via telefoonnr: 06-44629049 of 
kom langs op de Enkweg 11. Nadere 
informatie zie: 
www.veilingcommissie.nl.

Vrijwilligers gezocht 
Kringloopwinkel “De Werf”
Vorden - Ideële Kringloopwinkel “De Werf’” bestaat uit (en dankzij) een 
club enthousiaste vrijwilligers die op de Enkweg 11 in Vorden in een 
gezellige sfeer tweedehands goederen van goede kwaliteit verkopen. 
Zo krijgen goederen een “tweede” leven (duurzaam) en worden de op-
brengsten gebruikt voor initiatieven die het welzijn van de bevolking 
van de voormalige gemeente Vorden ten goede komen (charitatief).

Deelnemers die aan de dertig kilome-
ter deelnemen kunnen tussen 9.00 
en 10.00 uur van start gaan, die van 
de twintig kilometer tussen 9.00 en 

11.00 uur en van de vijf en tien kilo-
meter tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Deelname kost voor leden van de 

landelijke wandelbond twee euro en
voor niet leden 2,50 euro. Een herin-
nering kost een euro. 

Leden van DOS Barchem betalen geen
inschrijfgeld. Voor meer informatie:
www.wsvdosbarchem.nl of per mail
wandelver@wsvdosbarchem.nl of
tel. 0573 257351.

Keuze uit vier afstanden

Kastelenwandeltocht DOS Barchem 
langs Vordense kastelen
Barchem - Wandelsportvereniging DOS Barchem organiseert zondag 
7 september vanaf café-restaurant De Herberg in Vorden de jaarlijkse 
Kastelenwandeltocht. Men heeft keuze uit maar liefst vier verschil-
lende afstanden: vijf, tien, twintig of dertig kilometer.

De workshops ‘Creatief met bloe-
men’ worden in het Dorpscentrum 
gegeven door Angela Maalderink-
Wolbrink. In de afgelopen 20 jaren 
heeft zij in diverse bloemenwinkels 
in Vorden en omgeving gewerkt, 
ook richt ze graag beurzen in met 
prachtige bloemdecoraties. En thuis 
in haar atelier maakt ze bloemwerk 
in opdracht, zoals rouw- en trouw 
bloemwerk. 
De negen workshops hebben elke 

maand een ander thema. Zo is het 
thema van september een nazo-
merbloemstuk en voor oktober een 
herfstkrans. U krijgt van Angela 
altijd de ruimte om creatief te kun-
nen zijn. Als u meedoet dan heeft u 
elke maand een prachtig en onder 
deskundige begeleiding zelfgemaakt 
bloemstuk in huis staan. 
Voor meer informatie over de work-
shops kunt u terecht bij Angela Maal-
derink-Wolbrink op 06 - 47 01 01 75.

Nieuw in Kulturhus Vorden: 

Workshops ‘Creatief met 
bloemen’
Vorden - Wie graag creatief met bloemen wil zijn, kan zich in het ko-
mende seizoen helemaal uitleven in het Kulturhus van Vorden. Op 16 
en 17 september starten twee series van negen - maandelijkse - work-
shops ‘Creatief met bloemen’. Eén is er op de 3e dinsdag en één op de 
3e woensdag van elke maand. U kunt deelnemen aan de hele serie, 
maar u kunt u ook voor één of meerdere workshops inschrijven.

Echter, geld blijft nodig om al deze 
onderzoeken te kunnen blijven be-
talen. Spierfonds Beatrix ( krachtig 
tegen spierziekten) is maar wat blij 
met Prinses Beatrix die op 20 april 

2013 haar functie van koningin heeft 
overgedragen aan haar zoon Koning 
Willem Alexander. Prinses Beatrix is 
sinds 1957 beschermvrouwe van het 
naar genoemde fonds. Het Beatrix 

Fonds is er trots op dat ook na de
troonswisseling, ze op haar steun kan
blijven rekenen.
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet
zich in voor alle 200.000 Spierziekte
patienten in Nederland en werkt 
nauw samen met fondswervende or-
ganisaties die zich op een specifieke
groep patiënten richt zoals bijvoor-
beeld: Spieren voor Spieren; Stichting
ALS Nederland, Stichting FSHD en 
Duchenne Parent Project.

Week 7 t/m 13 september

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds
Vorden - Volgende week ( 7 t/m 13 september ) vindt de landelijke col-
lectie voor het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. Dan gaan ruim 31.000 
collectanten in de deze Spierweek bij ruim 1,5 miljoen voordeuren in 
Nederland langs. Dankzij deze collectanten heeft het Beatrix Fonds 
vorig jaar weer zes nieuwe wetenschappelijke onderzoeken naar spier-
ziekten kunnen financieren.

Peter Faber heeft ondertussen een 
repertoire om u tegen te zeggen. Zo 
speelde hij in een groot aantal films, 
televisieseries, musicals en is hij ook 
regelmatig in het theater te vinden. 
De acteur heeft naar eigen zeggen 
heel wat meegemaakt in zijn leven 
en een deel van deze ervaringen is 
verwerkt in de show ‘Leven is een 
werkwoord, liefde is een werkwoord’. 
Faber legt uit: “Er komen belangrijke 
vragen aan bod, zoals ‘Hoe blijf ik in 
conditie?, ‘Hoe haal ik het beste uit 
mezelf?’ en ‘Hoe blijf ik genieten?’. 

Daar ben ik zelf een levend voorbeeld 
voor, want ik heb veel geleerd en ont-
dekt op het gebied van liefde, relaties 
en werk. Eigenlijk überhaupt op het 
gebied van elke dag plezier in je leven 
houden. Ja, dat klinkt geitenwollen-
sokkerig, maar het is heel praktisch”, 
lacht hij. “Los van je baan, geld, be-
zittingen of opleiding, ben je een le-
vende schatkamer. Hè, ook dat klinkt 
weer heel truttig. Het is in ieder geval 
geen boodschapperig ding. Ik geef en-
kel berichten door van mijn ontdek-
kingen en avonturen”.

Stichting Peter Faber
Een aantal van die berichten komt uit 
het werk dat de acteur doet voor de 
Peter Faber Stichting. Deze is gericht 
op jongeren die leven met een achter-
stand of beperkingen: “We hebben 
als doel om destructieve energie om 
te zetten in creatieve energie onder 
het motto ‘Ik kan het, ik wil het, ik 
doe het, nu’ en daar werk ik nu vijf 
jaar mee op lagere scholen en in de 
gevangenis”, vertelt Faber.
“Iedereen heeft problemen en fi-
asco’s. Ik maak altijd duidelijk: jij 
bent geen probleem, jij hebt een pro-
bleem. Dat is een andere positie die je 
kunt innemen. Zo kun je beter in het 
leven staan”.

Energie voor tien 
Op zijn site geeft de immer optimisti-
sche acteur een klein voorproefje van 
wat hij zoal in zijn shows verwerkt. In 
het filmpje ‘Act for Life!” zie je Faber 
in rap tempo achtereenvolgens een 
pauwenveer balanceren, jongleren en 
op een ladder lopen, terwijl hij tekst 
en uitleg geeft. “Ja, in de show zitten 
circuselementen. Alles wat ik vertel 
gebeurt met mijn lijf, dus de show is 

een grote toverbal van gebeurtenis-
sen. Noem het maar vitaminepillen”. 
Dat Faber energie voor tien lijkt te 
hebben blijft niet onopgemerkt:
“Mensen vragen mij ook vaak: ‘Waar
haal je die energie vandaan? Waarom
wil je altijd in actie komen?’”. Het 
antwoord op die vragen klinkt heel 
simpel: “Als je het jongetje of het
meisje in je wakker houdt, dan kun
je altijd in beweging blijven”.

Emotionele band
Theater Onder de Molen werd ooit
opgericht door de in 2011 overleden
professor Peter Hoefnagels, een goede
vriend van Faber waarmee hij in de
jaren zeventig samenwerkte voor het
Amsterdamse Werkteater. De laatste
keer dat Faber een voorstelling gaf in
Vorden, was vlak voor het overlijden
van Hoefnagels: “Met Vorden en het
Theater Onder de Molen heb ik een
emotionele band. Ik kwam hier van-
af het begin en heb heel wat keren
op dat kleine podiumpje gestaan. In
‘klein Carré’, zoals Peter Hoefnagels
dat noemde. Dat was op zondagmid-
dag en toen zat het altijd stampvol.
Peter is nu overleden en zijn vrouw 
woont hier niet meer, maar het blijft
een hele dierbare plek voor me, daar-
om heb ik ook meteen ja gezegd toen
ze me vroegen om hier te komen”. 
Of de acteur snel weer naar de Ach-
terhoek komt, is de vraag: “Weet ik
niet, mijn leven is een soort van wilde
vaart: ik weet waar het begint, maar
ik weet nooit waar het eindigt. Faber
kijkt in ieder geval uit naar het op-
treden op vrijdag: “In die zaal heb je
hele directe verbinding met de men-
sen. Ik hoop iedereen bovendien de 
hand te kunnen schudden en te ver-
rassen”.

Peter Faber opent theaterseizoen in Vorden

Vorden – Vrijdag 5 september 
reist acteur Peter Faber af naar 
Vorden om daar in Theater On-
der de Molen het nieuwe seizoen 
te openen. Dit doet hij met de 
show ‘Leven is een werkwoord, 
liefde is een werkwoord’ waarin 
de nodige levensverhalen, -les-
sen en –motto’s zijn verwerkt. De 
avond begint om 20.00 uur.

De uitslag is als volgt:

Vak A: 1. Rob Golstein 2420 gram, 
2.Ab Vruggink 1500 gram en 3. Mar-
cel Dekkers  620 gram. Vak B: 1. Wim
Vreeman 8240 gram, 2. Wim Bulten
4030 gram en 3. Jan Eggink 1560
gram. 

De volgende wedstrijd word gevist op
zaterdag 13 september, dit is vierde
wedstrijd in de onderlinge vaste hen-
gelcompetitie.

Einduitslag 55+ 
Het wedstrijd visseizoen van de 55
plus zit er weer op voor 2014.  Na het
verwerken van de standen is de uit-
eindelijke einduitslag geworden:
1e W.Vreeman (m)
2e G.van Amerongen (l)
3e H.Golstein (r)

Uitslag 3e onderlinge wedstrijd vrije hengelkeus

Vorden - Op 30 augustus werd de derde onderlinge wedstrijd vrije 
hengelkeus gevist. Er werd gevist in de Gelderse IJssel bij Baak. De 
vangsten waren met name in vak B goed. Het weer zat niet echt mee 
er vielen stevige buien maar het was niet koud dus dat maakte weer 
een hoop goed. Er werd door 10 deelnemers in totaal 20,490 kg vis 
gevangen.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek



Vanaf het moment dat Toine Smul-
ders het bedrijf in 2007 overnam, is 
het namelijk altijd de bedoeling ge-
weest dat Wolfersveen overgedragen 
zou worden aan een paar onderne-
mers: “Helaas hebben de twee stellen 
die hier hebben gezeten verstek laten 
gaan, daarom bestier ik het restau-
rant nu zelf”, vertelt hij. “Te koop 
vind ik ook een rare naam eigenlijk, 
we zoeken overname kandidaten, dat 
vind ik heel anders klinken”.

De vent maakt de tent
Toen het tweede stel in 2013 vertrok, 
besloot Smulders een chef en sous-
chef aan te nemen om het restaurant 
draaiende te houden. Ook dat bleek 
niet de juiste aanpak te zijn: “Ik merk 
gewoon, zoals ze dat in de Achter-
hoek ook in het café zeggen, ‘de vent 
maakt de tent’. Dus ik dacht, ik moet 
hier gewoon lekker gaan koken, want 
mensen willen toch contact hebben 
met de chef”. Smulders gelooft dat 
het onderdeel uitmaakt van een ten-
dens in de samenleving: “Het is een 
stukje herkenning en gunnen en dat 
zie je in deze tijden veel meer. Ik was 
altijd een beetje aan het vliegen tus-
sendoor, maar de focus ligt nu op 
Wolfersveen. Hier ben ik nu iedere 
dag”. 

Tolkamer vs. Achterhoek 
Met het vliegen tussendoor doelt de 
kok op zijn restaurant Villa Copera in 
Tolkamer en het bijbehorende hotel 

By Toine. “Daar heb ik een heel goed 
team staan eerlijk gezegd. Ook daar 
zullen mensen wel wegblijven om-
dat ik er niet ben, maar de potentie 
ligt nu bij Wolfersveen en het bevalt 
goed. Misschien komt er wel iemand 
die de Villa wil overnemen, dat is ook 
een optie. Dan blijf ik hier. Het be-
langrijkste punt is dat ik mezelf niet 
kan splitsen als ondernemer en als 
kok, op een gegeven moment moet je 
keuzes maken”.

Concept Wolfersveen
Deze trouwe gasten hoeven niet bang 
te zijn dat er veel verandert aan Wol-
fersveen als het naar een nieuwe ei-
genaar gaat: “De naam, het concept, 
de menukaart en de kwaliteit blijven 
hetzelfde. Daarom wil ik het woord 
verkopen ook niet gebruiken, dat 
klinkt alsof de deur dichtgaat en er 
een pannenkoekentent voor in de 
plaats komt. Het is Wolfersveen en 
het blijft Wolfersveen”. 

Stempeltje
Hoewel het steeds drukker wordt in 
het restaurant blijft de kok kampen 
met een imagoprobleem: “We heb-
ben het stempel chic en duur met 
kleine porties, maar dat is helemaal 

niet zo. Bij ons kun je gezellig, leuk 
en lekker eten. We hebben menu’s 
van dertig euro. Ik vind het raar dat 
mensen bij de naam al een vooroor-
deel hebben, terwijl mijn prijzen 
soms zelfs lager zijn dan die in het 
eetcafé van Zelhem. Ik heb weleens 
gedacht aan een nieuwe naam, aan 
een heel nieuw concept. Bosrestau-
rant huppeldepup. Klinkt toch gezel-
lig? Ik heb de bomen hier al liggen”. 

Toekomstplannen
Ondanks het feit dat Smulders Wol-
fersveen wil verkopen om een beetje 
rust te creëren, staat hij altijd open 
voor nieuwe uitdagingen: “Ik ben een 
avonturier. Sinds ik het boek ‘De we-
reld is rond’ heb gelezen wil ik graag 
de wereld over zeilen, maar je kunt 
pas gaan als je je zaakjes op orde 
hebt. Als morgen mensen komen die 
hier de boel over willen nemen, dan 
heb ik rust en dan zou ik in principe 
volgend jaar al weg kunnen. 

Tot die tijd zeil ik rond bij de wad-
den”. Tegelijkertijd sluit hij echter 
ook niet uit dat hij in de nabije toe-
komst elders in de Achterhoek aan 
de slag gaat: “Maar daar moet ik nog 
even over nadenken”.

Topkok Toine Smulders nuanceert geruchten over verkoop restaurant Wolfersveen

“Te koop, wat is te koop? Het wordt geen 
pannenkoekentent”
Zelhem – Begin deze maand ver-
schenen een aantal nieuwsberich-
ten waarin werd aangekondigd 
dat topkok Toine Smulders res-
taurant Wolfersveen in Zelhem 
wederom te koop heeft gezet. 
Een kleine nuance moet echter 
aangebracht worden: “Het is niet 
opnieuw te koop, het heeft in 
principe altijd te koop gestaan”, 
aldus Smulders.

In een bomvolle tent zaten de inwo-
ners van Wichmond en omstreken 
al klaar om te gaan genieten van 
een serie schitterende optredens. De 
eigen geschreven teksten die op een 
scherm werden geprojecteerd, kon-
den worden meegezongen. Niet al-
leen was veel aandacht besteed aan 
het schrijven van de teksten, ook de 
kleding en aankleding van het podi-
um waren de moeite waard. Spreek-
stalmeester Gerrit Borgman praatte 
de hele avond op zijn eigen wijze 
aaneen.
Maar liefst tien deelnemende groepen 
en elf optredens kreeg het publiek te 
zien. De winnaar van 2013, de Heer-
lerweg, mocht als eerste het podium 
betreden om hun winnende lied nog 
eens te laten horen. De volgorde van 
de optredens was verder door loting 
bepaald.
De Baron van der Heijdenlaan had 
het lied Boem Boem Ballando van Jan 
Smit bewerkt, terwijl de Lankhor-
sterstraat Achter een ode aan Echte 
Liefde (van Gooische Vrouwen) voor 
hun buurtje brachten. De Hackfor-
terweg gooide het met de Socii bal-
lade op Land of Hope and Glory op de 
songfestivalboeg met Concita Sausa-
ge in de hoofdrol. De Schoolverlaters 
oogsten veel bewondering en respect 
voor hun positieve terugblik aan hun 
schooltijd. Gers Pardoel was hun in-
spiratie. Jong Vierakker zong op hun 
eigen wijze een tropische verrassing.
Na de pauze stond de Pierendiek op 
het podium met ‘t geet deur. Warm 

aangekleed en voorzien van scherpe 
ijzers stonden zij klaar voor een
schaatstocht. De haast van het da-
gelijkse leven kwam aan het licht in
het optreden van de Heerlerweg. Zij
gebruikten het lied van Herman van
Veen, Opzij opzij opzij. De Wogt ver-
haalde over Het leven in Wichmond,
terwijl de Vierakkersestraatweg op 
het lied Droomland van Paul de
Leeuw hun leven bezong. Tot slot 
kwam met het lied van de Tover-
straat/Walterslagweg over De Jeugd
van Tegenwoordig met hun mobile
telefoons en selfies een spetterend 
slot aan de optredens.

De jury bestond deze avond uit Josta
Scheers, Eelke van Ark en Giny van
Vilsteren. Zij hadden de moeilijke
taak om de punten te verdelen en
de winnaar te kiezen. Op drie op-
tredens na kreeg iedereen de vierde
prijs, met nog een aanmoedigings-
prijs voor het optreden van Socii met
Concita Sausage. Derde eindigden de
Schoolverlaters. Zij hadden allemaal
ontzettend hun best gedaan. Tweede
werd de Lankhorsterstraat Achter. 
De niet ervaren zangeressen hadden
hun best gedaan en dat kwam over,
aldus de jury. De eerste plaats was
voor de Toverstraat/Walterslagweg.
De jury was onder de indruk van de
leadzangeres en de act was leuk uit-
gevoerd en aangekleed. Zij mochten 
dit onderdeel van de avond afsluiten
door nogmaals op te treden. Daarna
genoten zij van hun gewonnen taart.

Winnaar 2014: Toverstraat/Walterslagweg

Dolle Dinsdag Zangfestijn

Wichmond - Dinsdag 26 augustus vierden velen in de tent op het feest-
terrein in Wichmond het Dolle Dinsdag Zangfestijn, de zangwedstrijd
voor teams van straten en buurten in en rond Wichmond-Vierakker.
Vol enthousiasme hadden tien deelnemende groepen zich voor deze
avond voorbereid. De taart werd na een gezellige strijd gewonnen door
de Toverstraat/Walterslagweg!

De eerste plaats was voor de Toverstraat/Walterslagweg. Tweede werd de Lankhorster-
straat Achter.

Het regende bijna de hele middag, 
de weide veranderde in een modder-
poel, schoenen in modderschuitjes. 
Toch kwamen dit jaar meer mensen 
naar de vogelwei om het schieten en 
gooien te bekijken. Zij stonden mooi 
droog onder de luifel of in de tent. De 
vogels werden dit jaar weer gemaakt 
door Bennie Wolbrink uit Vorden en 
naamgenoot Bennie Wolbrink uit 
Wichmond.
Schutterskoning 2013 Wim Regelink 
en zijn koningin kregen voor aan-
vang van de nieuwe strijd om het 

koningschap een muzikale hulde van 
Muziekvereniging Jubal, waarna hij 
het eerste schot mocht lossen. Bij het 
vogelschieten namen 120 dames en 
heren deel. In de eerste ronde wer-
den kop en vleugels eraf geschoten, 
waarna in de tweede ronde op de 
romp moest worden gericht. Deze 
kwam na een strak schot van Dennis 
Klein Haneveld naar beneden vallen. 
De staart ging in de verloting.
De jeugdschutters schoten op een 
kleine schuimvogel. Zij lieten zich 
wel van hun strijdbare kant zien, 

want alleen de linkervleugel moest 
worden verloot. Stefan Keppels be-
haalde hier het koningschap.
Bij het vogelgooien streden 46 dames 
om de eer. Per ronde mocht steeds 
een blok meer ter hand worden geno-
men, met een maximum van drie in 
ronde drie en vier. Want zoveel ron-
den moesten dit jaar worden geno-
men. De drassige ondergrond, maar 
ook de natte blokken die soms spon-
taan uit de hand schoten, maakten 
het kampen zwaarder. De vleugels, 
kop en staart hielden stand in de eer-
ste twee ronden en werden verloot. 
Bijna aan het einde van ronde vier 
lukte het Rosanne Nusselder om de 
romp eraf te gooien.
De nieuwe koningen en koninginnen 
werden gepast gehuldigd en kregen de 
bijbehorende versierselen en bloemen.

Uitslagen
Vogelschieten: Schutterskoning Den-
nis Klein Haneveld, Linkervleugel 
Henrie Pardijs, Rechtervleugel Gudo 
Langenhof, Kop Benny Nijenhuis, 
Staart na verloten: Andre Derksen.
Vogelgooien: KnuppelkoninginRo-
sanne Nusselder. Losse delen werden 
verloot: Kop Carolien ter Linden, Lin-
kervleugel Stefanie Hesselink, Rech-
tervleugel Jessica Rietman, Staart 
Joke Wolbrink.
Vogelschieten Jeugd: Jeugdschutters-
koning Stefan Keppels, Kop Wout En-
gels, Rechtervleugel Luuk Franken, 
Linkervleugel na verloting: Beerend 
Steentjes, Staart Sjoerd Eggink.
Schieten vrije baan: 1. Erik Rukkers, 2. 
Harrit Wester, 3. Rob van Bel. Bierpul 
schuiven: 1. Hank Rietman, 2. Jasper 
Rietman, 3. H. Jansen.

Vogelschieten en vogelknuppelen 
doorgegaan ondanks regen

Wichmond - Zaterdagmiddag 30 augustus stond het vogelschieten 
voor dames, heren en jeugd en vogelknuppelen voor dames op het 
feestprogramma. Slechts een korte regenpauze namen de schutters 
en gooiers, zij lieten zich niet verjagen tijdens hun strijd op de mod-
derige weide. De Jeugdschutterskoning Stefan Keppels kon als eerste 
worden gefeliciteerd, daarna de Schutterskoning Dennis Klein Hane-
veld en tot slot Knuppelkoningin Rosanne Nusselder.

Schutterskoning Wichmond 2014: Dennis Klein Haneveld.

Zij oefenen iedere woensdagavond in 
het Kulturhus aan de Raadhuisstraat 
6 in Vorden. Het repertoire wat ze 
zingen is Gospelmuziek. 

Maar ook veel andere mooie stukken 
met zowel orkestbanden als a ca-
pella. Er is ruimte voor nieuwe leden 

(vooral mannen) en je bent dan ook
van harte welkom om eens te komen
meezingen. Het gospelkoor begint
om 20.00 uur en hebben pauze om
21.00 uur. Daarna zingen ze weer
tot 22.00 uur. Voor meer info kun je
bellen met Joke Droppers, tel: 0575-
540505.

Gospelkoor Inspiration 
begint nieuw seizoen
Vorden – Na twee maanden zomervakantie gaan de koorleden van 
Gospelkoor Inspiration Vorden onder leiding van Piet Piersma weer 
beginnen aan een nieuw seizoen.

Voorafgaande aan het dansen, bijt 
Annemarieke Blok de spits af met de 
workshop: Acteren voor de lol, kari-
katuren in beweging. In deze korte 
workshop worden bewegingspatro-
nen vergroot waardoor er karikatu-
ren ontstaan. Verras jezelf, want ac-

teren heet ook wel spelen en dat is
niet voor niets.
De workshop is van 19.30-20.30 uur,
daarna is het vrij dansen op blote
voeten tot 23.30 uur. Ben je even uit-
gedanst? Laat je dan verwennen met
een voetmassage. Wie er helemaal
‘een avondje uit’ van wil maken, kan
ook nog vanaf 18.00 uur een biologi-
sche maaltijd nuttigen (dit wel even 
reserveren); allemaal op dezelfde
plek! Voor info; kijk op 
www.JuniperEnDeSchildpad.nl of 
www.voicemedicine.nl.

Dansende Voeten
Vierakker - De zomervakantie is 
voorbij en ook Dansende voeten 
begint weer! Komende vrijdag, 
5 september, is de eerste dans-
avond van het nieuwe seizoen. 
Natuurlijk wordt deze weer ge-
houden in het Ludgerusgebouw.

Zelf een persbericht insturen?  redactie@CONTACT.nl



Bowlen Het bowlingprogramma start op donderdag 
25 september in het Dorpshuis te Voor-Drempt van 
14.00-16.00 uur. Volgende data: 23 oktober, 27 no-
vember, 18 december. Kosten € 5,- incl. consumptie en 
zaalschoenen meebrengen. Tel. Jan van Hagen: 0313-
472920. Welkom.

Tai-Chi-Tao cursus Deze start op dinsdag 2 septem-
ber om 10.00 uur in de huiskamer van het Gezond-
heids-centrum te Hoog-Keppel en wordt gegeven door 
docente Francis Arntz. Tel. 0314-380232.

Rummicub Kom rummicub spelen op dinsdag 2 sep-
tember van 14.00-16.00 uur in het Kerkhuis te Hoog-
Keppel. Kosten € 1,- en loop eens binnen om kennis te 
maken met dit leuke spel.

Nordic-Walking Iedere zaterdag start een groep 
wandelaars met poules om 09.15 uur vanaf het Kerk-
plein te Hoog-Keppel. U kunt een korte of lange af-
stand mee lopen. Na afloop is er koffie/thee. 

Koersbal Op donderdag 4 september start deze we-
kelijkse activiteit van 13.45-15.30 uur en wordt gehou-
den in de huiskamer van het Gezondheidscentrum te 
Hoog-Keppel. Informatie: tel. 0313-380232.

Jeu de Boules spelen Houdt u van een buitenacti-
viteit? In Hoog-Keppel ligt voor het Gezondheidscen-
trum een prachtig Jeu de Boules baan. De Jeu de Bou-
les vereniging Leuke Boel speelt op afgesproken tijden. 
We zijn op zoek naar personen die regelmatig mee 
willen spelen. Wilt u kennis maken met Leuke Boel, 
informeer bij secr. Gerda van Weerd, tel. 0314-381759.
 
Club 60+ Woensdag 3 september is  er bingo, aan-
vang 14.00 uur in het Hessenhuus te Achter-Drempt 
(ingang voetbalveld). Tevens opgave voor het reisje 
donder¬dag 25 september Molenroute en Onder Wa-
ter, kosten  € 50,- p.p.

Welfareochtenden en wie heeft handwerk-
materiaal over? Het Rode Kruis Welfarewerk is 
op iedere eerste en derde woensdag van de maand in 
zorgcentrum Hyndendael aanwezig. Op 3 september 
beginnen de welfareochtenden van 09.30-11.30 uur. 
Informatie, bestelling en verkoop: Dinie Tieben tel. 
0314-844551. 

Tafeltje-Dek-Je Als u (even) niet meer in staat bent 
om zelf te koken dan kunt u uw warme, verse maal-
tijd, bereid door De Gouden Leeuw, aan huis laten 
bezorgen. Voor informatie en aanmelden tel. 0314- 
380232.

Verder worden er ook activiteiten zoals Fitness op 
dinsdag, woensdag en donderdag van 10-11.00 uur en 
Bewegen voor Ouderen op maandagmorgen georga-
niseerd. Voor informatie hierover kunt u bellen met 
Stichting Welzijn,  0313-380232. Wij helpen u graag 
verder.

Informatie: Kijk ook op de website van Stichting 
Welzijn Zelhem. www.welzijnzelhem.nl. De zomerva-
kantie is nagenoeg voorbij. Een goed moment om na 
te denken wat u de komende tijd gaat ondernemen.

Alle activiteiten in Oranjehof zijn weer ge-
start. Prinses Beatrixstraat 41 Zelhem.
Koffieochtenden. U bent van harte welkom op 
maandag en donderdagochtend van 10 tot 11 uur in 
de Oranjehof.
SOOS-middag Wekelijks op maandagmiddag van 
13.30 uur tot 16.30 uur SOOS-middag van Noodhulp. 
Voor inlichtingen: op werkdagen van 9 tot 10 uur tel. 
06-51765315.

Bingo (1e dinsdag van de maand) 7 oktober 2014 in
de Oranjehof aanvang 19.30 uur.

Pannenkoekenbuffet Soep vooraf, toetje na. Zater-
dag 13-09-2014. Opgave voor 8 september 2014 bij Fien
Berend¬sen tel. 0314-621130. Aanvang: 16.00 uur. Lo-
catie Oranjehof

Fietsgroep Welzijn Zelhem Afstanden tussen
de 15 en 25 km. Dagtocht 45-50 km. 2 sept. >25 km,
start om 9.00 uur. 11sept. >15km start om 9.30 uur.
16 sept. >dagtocht, start om 9.30 uur. 25 sept. >25 km,
start om 9.00 uur. 30 sept. >15 km. start om 9.30 uur.
Contactpersonen, Han en Gerrie Til, Telefoon 0314-
625536. Mob. 06-49135536

Bewegingsactiviteiten Fit Door bewegen. Kom in
beweging, ontmoet en voel je goed. Stichting Welzijn
Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan
bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 

Fit door bewegen (bewegingslessen) 
Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem.
Dag en tijd: Dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van
11.00 uur tot 11.45 uur 
Locatie: Dorpshuis De Korenaar Halle.
Dag en tijd: Maandags van 10.30 tot 11.15 uur. 

Aqua Sportief (bewegen in het water)
Maandag: 13.30–14.30 uur en van 14.30–15.30 uur.
Beide in zwembad De Brink Zelhem. Ter introductie
kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen
aan de bewegingslessen. Opgave/informatie via Paul
Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 06-13280466.
Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis
Halle De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die
geen AWBZ-indicatie krijgen voor begelei¬ding per
groep. De groep die dit treft zijn mensen met lichte/
matige klachten op het gebied van lichamelijk- en
geestelijk functioneren, eenzaamheidsproblemen of
ter ontlasting van de mantelzorg. Herkent u zich in
bovengenoemde omschrijving of kent u mensen die
voor seniorenopvang in aanmerking (willen) komen
neem dan voor meer informatie of aanmelding con-
tact op met Paul Tiggeloven tel. 0314-622074 of 06-
13280466. De eigen bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,-
inclusief warme maaltijd. Op dit moment zij er een
aantal plaatsen vrij.

Open-Tafel /gezamenlijke maaltijden Eenmaal
per 2 weken gezamenlijk een warme maaltijd gebrui-
ken op de vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond
18.30 uur. Locatie: Oranjehof. De maaltijdprijs be-
draagt € 8,-. Drankjes worden apart afgerekend. Wilt
u mee-eten (ook als u maar af en toe mee wilt eten)
dan kunt u zich aanmelden. Telefoon 0314-622074 of
06-13280466. U kunt zich ook inschrij¬ven als u in de
Oranjehof komt. Data Open Tafel: 5 en 19 sept, 3, 17
en 31 oktober.

Notarisspreekuur Iedere derde woensdag van de
maand houdt een (kandidaat-)notaris van Notaris-
kantoor Blankestijn gratis spreekuur in de Oranjehof
van 10.00 tot 12.00 uur. Wilt u gebruik maken van
dit spreekuur, dan kunt u hiervoor een afspraak (van
20 minuten) maken bij de welzijnsadviseur de heer
P. Tiggeloven, telefoonnummer 0314-622074 of 06-
13280466 of per mail p.tiggeloven@sswb.nl spreekuur
19 september, 15 oktober

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar
en ouder De ANBO afdeling Zelhem kan deze keu-
ring voor u regelen. De keuringen worden gehouden
in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem. Gepland:
20 sept., 25 okt., 22 nov. en 20 dec. U kunt zich voor
deze keuring aanmelden via telefoon 06-27594051.
Belt u dan uitsluitend tussen 18.30 en 20.00 uur. Voor
informatie over de ANBO zie website www.welzijnzel-
hem.nl Link ANBO.

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link 
hebben met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op 
de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 
10687320.
Datum Activiteit Plaats Tijd
02-09 KBO IJsselsenioren: bustocht

03-09 Ons Contact: cabaret en zang Heezen, Steenderen 14.00 uur

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

17-09 SWSteenderen: bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

18-09 Bejaardenkring Vorden: div. onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

20-09 ANBO Zelhem: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 06-27594051

20-09 ANBO Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806

20-09 Activiteitencom. De Bleijke: Rita Oldenhave De Bleijke, Hengelo 14.30 uur

23-09 SWZelhem/GGNet: geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur

24-09 ANBO Hengelo/Steenderen: fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

26-09 SWSteenderen: burendag Het Anker, Steenderen 15.30 uur

27-09 Vrijw. Prot. Kerken: ontspanningsmiddag Het Anker, Steenderen 14.00 uur

27-09 SWSteenderen: biljarttoernooi De Bongerd, Steenderen

01-10 Ons Contact: film oud Steenderen Heezen, Steenderen 14.30 uur

SchuldHulpMaatje
De Stichting Vrijwillige Schulddienstverlening Bronckhorst helpt mensen die 
in financiële problemen zitten. Goed opgeleide maatjes ondersteunen en hel-
pen in het voorkomen en oplossen van financiële (schuld)problematiek van 
burgers. U bereikt de coördinator van schuldhulpmaatje Bronckhorst recht-
streeks op telefoonnummer 06-83039005, maar u kunt ook terecht bij de wel-
zijnsadviseur van de plaatselijke welzijnsstichting die u verder de weg wijst. 
Hebt u financiële problemen schroom dan niet om hulp te zoeken!

Inloopspreekuur hoorproblemen
Elke 2e donderdagmorgen van de maand houden vrijwilligers vanuit de Ne-
derlandse Ver. Voor Slechthorenden, in samenwerking met Stichting Welzijn 
Vorden, een inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen. Deze maand is 
dat donderdag11 september. Tussen 10-12 uur zijn er ervarings¬deskundigen 
waar u met al uw vragen terecht kunt. Voor informatie kunt u terecht bij: ou-
derenzorgSH.vorden@nvvs.nl of w.berns@sswb.nl Vanaf oktober zal er ook 
een spreekuur zijn in Zelhem. Bericht hierover volgt later.

Mantelzorgsalon
Dinsdag 21 september ‘Hoe hou ik de somberheid buiten de deur?’ Als u voor 
een zieke, dementerende of gehandicapte in uw directe omgeving zorgt, dan 
bent u mantelzorger. Dit kan veel voldoening geven, maar u ook wel eens te-
veel worden. Gevoelens van verdriet en somberheid kunnen daarbij opspelen. 
Marloes Bannink, preventie medewerkster van GGNet reikt u handvatten en 
tips aan hoe u de somberheid buiten de deur kunt houden.
Locatie: Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, 7255 AA  Hengelo. Zaal open 
vanaf 13.30. Programma: 13.45-15.00. Deelnemen? De mantelzorgbijeen-
komsten zijn gratis toegankelijk, wel dient u zich hiervoor op te geven. Aan-
melden voor één of meerdere  bijeenkomsten kan door te bellen naar VIT 
(0544)-820000 of te mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl

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

Fietstochten 
Op 4 sept. wordt de laatste fietstocht van dit seizoen georganiseerd door Ben 
Peters, tel. 0313-473056 en Jan Renskers, tel. 0313-474664. Start is om 14.00 
uur op het Plein te Hoog-Keppel, afstand  25-30 km met pauze, geen kosten 
en u bent van harte welkom.

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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Woensdag 10 september om 20.00 
uur (zaal open om 19.30 uur) 
Er vindt een speciale lezing plaats 
over ‘Stoomtrams in onze gemeente’ 
door de heer Jaap Nieweg (Hoorn) in 
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 
te Hengelo. De avond is voor iedereen 
gratis toegankelijk (inclusief kopje 
koffie), tevens is er een uitgebreide 
brochure beschikbaar.

Zaterdag en zondag 13 en 14 
september, 11.00-17.00 uur:
-  Speciale gratis huifkartochten vanaf 
Het Wapen van Heeckeren, Zelhem-
seweg 16 te Hummelo.

-  Activiteiten op de Vriezenhorst bij 
Aannemers- en timmerbedrijf De 
Vries, Zelhemseweg 14 te Hummelo. 
Onder andere: expositie over stoom-
trams, met modellen en oude films. 
Tevens aandacht voor de tolheffing 
in de Wittebrink en het voormalige 
spoorstation Wolfersveen.

-  Op boerderij ‘t Stapelbroek, Het Sta-
pelbroek 4 te Hengelo: presentatie 
van collectie rijtuigen van Martin 
Plevier. Tevens oldtimers en histo-
rische bromfietsen. Aandacht voor 
de historie van het landhuis Stapel-
broek met het eerste landbouwon-
derwijs.

-  Locatie Het Hoge 5 te Vorden: ex-
positie over de geschiedenis van de 
Empo Rijwielfabriek (1913-1979). 
Unieke verzameling fietsen, onder-
delen en beeldmateriaal.

-  Museum Smedekinck, Pluimersdijk 
5 te Zelhem. Activiteiten in het ka-
der van het thema. Onder andere: 
expositie ‘Op reis’, met aandacht 
voor GTW, Lijster Tours, het station 
Zelhem en het treinverkeer, minia-
tuurfietsen. Speciale fietsroute langs 
Model Spoorclub De Achterhoek in 
de Wassinkbrink. Voorts werkstuk-
ken van basisschool De Meene. 

Open Monumentendag 
Programma-overzicht
Bronckhorst - Hier volgt het programma overzicht van de Open Monu-
mentendagen 2014 in de gemeente Bronckhorst.

Stoomtrein De Graafschap in Hengelo 1920

In verband met het thema van Open 
Monumentendag 2014 ‘op reis’, heeft 
het stichtingsbestuur gekozen voor 
een inleidende voordracht over his-
torisch vervoer, met de nadruk op 
de stoomtrams in deze gemeente. De 
aard en omvang van reizen is door 
de eeuwen heen veranderd. Eind 
19de en begin 20ste eeuw werd op 
vele plekken railvervoer ontwikkeld. 
Zo ontstond een regionaal, landelijk 
en zelfs een internationaal netwerk, 
dat vervoer van mensen en goederen 
sterk uitbreidde en versnelde, verge-
leken met de duur en omvang daar-
van in alle voorafgaande periodes. 
Ook in onze gemeente werden ver-
schillende tram- en spoorlijnen ont-
wikkeld en dat ook nog door verschil-
lende particuliere ondernemingen. 
Aan de hand van plaatjes zal Jaap 
Nieweg – directeur Externe Betrek-
kingen van de Museumstoomtram 
Hoorn/ Medemblik – u meenemen op 
een tocht door de gemeente Bronck-
horst in de tijd van de stoomtram. 
Zo reizen we vanuit Hengelo (G) naar 

Zutphen, waar we kunnen over-
stappen op de stoomtram die men 
via Hummelo zelfs naar Emmerik 
bracht. Maar ook de oudste tramlijn, 
o.a. tussen Doesburg via Laag-Keppel 
naar Doetinchem, komt uitgebreid 
aan de orde.

Op verschillende plekken zijn de spo-
ren van de railverbindingen nog te-
rug te vinden. Logisch als ze nog in 
gebruik zijn, maar soms zeer onver-
wacht als de railverbinding al meer 
dan 60 jaar geleden is opgeheven. 

In deze lezing wordt daarom de link
met het heden niet geschuwd. De op-
komst en ondergang van de stoom-
tram, wie waren de gebruikers en wie
de mensen achter en werkers bij de 
stoomtram, zullen ook ruim belicht 
worden. Tot slot geeft de lezing een
overzicht van wat er bewaard is ge-
bleven van de verschillende stoom-
trambedrijven in onze regio en vooral
ook waar u dat kunt vinden. Soms op
Open Monumenten Dag, maar heel 
vaak op andere momenten op heel
onverwachte plaatsen.

Bijzondere lezing Stoomtrams 
in Bronckhorst
Hengelo - Woensdag 10 septem-
ber om 20.00 uur (zaal open om 
19.30 uur) is er een bijzondere 
lezing over ‘Stoomtrams in on-
ze gemeente’ door de heer Jaap 
Nieweg (Hoorn) in Partycentrum 
Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo. 
Speciale aandacht voor de Gel-
dersche Stoom Tramweg Maat-
schappij, Tramweg Maatschappij 
Zutphen-Emmerik en Tramweg 
Maatschappij De Graafschap. De 
avond is voor iedereen gratis toe-
gankelijk (inclusief kopje koffie).

Laag Keppel, tram en autobus bij De Gouden Leeuw 1956

Expositie ‘Op reis’, met aandacht 
voor GTW, Lijster Tours Zelhem, het 
station Zelhem en het treinverkeer, 
verzameling miniatuurfietsen en 
een collectie modeltreinen. Speci-
ale fietsroute langs Model Spoorclub 
De Achterhoek in de Wassinkbrink. 
Voorts werkstukken van leerlingen 
van basisschool De Meene. De expo-
sitie bestaat voor het grootste deel uit 
voorwerpen en foto’s van Reyer van 
de Pol uit Gaanderen. 

Van de Pol beschikt over een unieke 
GTW verzameling (Gelderse Tramwe-
gen). De GTW (1934-1977) was een 
begrip in de regio. Ooit werkten er 
ruim 1500 mensen. Reyer van de Pol 
heeft, met circa 40.000 voorwerpen, 
de grootste collectie van ons land. 
De verzamelaar toont ook foto’s van 
het Zelhemse touringcarbedrijf Lijs-

tertours (1949-1964) van Zelhemmer 
Piet Schuhmacher. Dit bedrijf werd 
in 1964 aan de GTW verkocht.

Verder is er een uitgebreide verzame-
ling miniatuurfietsjes van de heer 
Hendriksen uit Doetinchem te zien. 
De heer Zillevolde uit Zelhem heeft 
een vitrine ingericht met treinmodel-
len uit zijn eigen collectie.

De stichting Oud Zelhem heeft ge-
zorgd voor een serie foto’s van het 
station en het spoor in Zelhem en 
omgeving. Ook zullen er twee films 
worden getoond: ‘Verkeer en ver-
voer’ en de film ‘De GTW langs rail 
en weg door de Achterhoek’. Een 
fietsroute/autoroute zal leiden van 
museum Smedekinck, naar o.a. ‘Mo-
del Spoorclub De Achterhoek’ aan de 
Wassinkbrinkweg.

Activiteiten tijdens Open Monumentendag

Museum Smedekinck 
Zelhem

Zelhem - Op zaterdag 13 september en zondag 14 september a.s., 11.00-
17.00 uur: activiteiten in het kader van het thema ‘Reizen’. Museum 
Smedekinck, Pluimersdijk 5 te Zelhem. Het museum is dit weekend 
gratis open.

Museum Smedekinck

De Lijstertour

Dat was een grote wens die bij de 
aankoop van ‘Het Hof’ in Hengelo 
voorop stond. Aan het eeuwenoude 
pand is nooit erg veel aan gedegen 
onderhoud gedaan. Rond 1970 is de 
kap vervangen, omdat er boktor in 
het hout zat en toen zijn de verschil-
lende puntdaken van de opeenvol-
gende bouwdelen samengetrokken 
tot één groot plat dak. Dat gaf mede 
de doorslag voor de aankoop, want 
op dat dak konden, uit het zicht, 
de collectoren geplaatst worden. Er 
moest heel erg veel aan het huis ge-
beuren om het prettig bewoonbaar 
te maken, laat staan duurzaam be-
woonbaar. Uitgangspunt was om het 
huis zorgvuldig te isoleren en zelf 
voldoende energie op te wekken voor 
verwarming en elektriciteit. Met een 
bevriende energie-adviseur werd een 
plan uitgewerkt om ‘Het Hof’ een 
toekomstbestendig duurzaam monu-
ment te laten worden.

‘Het Hof‘ is een rijksmonumentale 

herenboerderij bestaande uit een ge-
pleisterd woonhuis. Het woongedeel-
te is voornamelijk op de begane grond 
gesitueerd. Daarboven bevindt zich 
een schilddak met hoekschoorstenen 
en dakkapellen met vleugelstukken 
en segmentvormige frontons. Het 
pand dateert oorspronkelijk uit de 
eerste helft van de 17e eeuw. Aanvan-
kelijk was het een kleine hofstede, 
die tevens fungeerde als ‘curtis’; de 
plaats waar recht werd gesproken. De 
plaatselijk ‘richter’ woonde hier dan 
ook. Vanaf het einde van de 18e eeuw 
vervulden drie generaties Snethlage 
gedurende ruim 100 jaar het domi-
neesambt vanuit de hofstede. Vanaf 
1913 bewoonden twee opeenvolgen-
de burgemeesters met hun gezinnen 
Het Hof. De achtertuin sloot recht-
streeks aan op het gemeentehuis. In 
de loop der jaren is de hofstede beetje 
bij beetje uitgebreid. Begin 20e eeuw 
werden aanpassingen, zoals decora-
tieve stucplafonds, doorgevoerd om 
er een statig herenhuis van te maken. 

Bovendien was er voor de grote bur-
gemeestersgezinnen meer ruimte
nodig en kwam er een ‘bijhuis’ bij.
In 1950 is het huis gekocht door een
particuliere familie. De dochter van
deze familie, kunstenares Agnes van
den Brandeler, heeft er tot haar dood
in 2002 gewoond. Daarna heeft het
pand 10 jaar leeg gestaan. ‘Het Hof’
in Hengelo valt onder de gemeente 
Bronckhorst en is in 1966 aangewe-
zen als rijksmonument.

Tijdens Open Monumentendag

Speciale bezichtiging ‘Het Hof’ Hengelo
Hengelo - Op zaterdag 13 september van 11.00-17.00 uur is er een spe-
ciale mogelijkheid tot bezichtiging in het kader van energie-neutraal 
restaureren. Alleen na voorafgaande aanmelding via email: Willem.
Hagens@odachterhoek.nl. De bezichtiging staat in het teken van ‘Mo-
numentaal en bijna energie-neutraal; het kan!’ Monumentale wonin-
gen zijn duur in het gebruik omdat goede isolatie vaak ontbreekt. Zou 
het lukken om zo’n oud herenhuis om te toveren tot een energieneu-
traal monument?

Het Hof in 2014

Alleen op zaterdag 13 september, 
11.00-17.00 uur:
-  Voormalige burgemeesterswoning 
Het Hof, Hofstraat 3 te Hengelo. Be-
zichtiging na voorafgaande aanmel-
ding. Thema is het energie-neutraal 
restaureren.

-  De reis van het water. Open huis op 
productielocatie ’t Klooster van Vi-
tens, Venneweg 2 te Hengelo.

-  Smederij Oldenhave, Bedrijvenweg 
6 te Vorden: demonstraties van di-
verse restauratieambachten.

-  Dorpskerk Vorden, Kerkstraat 2: spe-
ciale rondleidingen en om 15.30 uur 
orgelconcert.



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

De Bronckhorster Uitdaging is een bedrijvennetwerk binnen de eigen gemeente 
die bemiddelt in menskracht (kennis, kunde en extra handen), in vraag en 
aanbod van materialen (allerlei spullen) en eventueel middelen (geld). Door 
op lokaal niveau maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en te 
organiseren, draagt de Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit voor inwoners 
van de gemeente Bronckhorst.C
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Deze column wordt ondersteund door:

De Bronckhorster Uitdaging gaat voor 
mij om het optimaliseren van je regio en 
het product in symbiose met je leef- en 
werkomgeving. Ik bedoel hier dan mee, de 
factor menselijk werkkapitaal. Al dan niet 
met de component sociale meerwaarde 
erbij door participatie van medewerkers. 
Of voor mensen die anders nimmer of 
zeer moeizaam aan de bak komen of hun 
haalbare ideaal willen nastreven.
Hierop pas ik in mijn dagelijkse leven m’n 
strategie aan en heet het feitelijk ineens, een 
pragmatisch idealisme, van roeping, naar 
roeping-ping. Per slot van rekening moet het 
bedrijf wel voldoende omzet maken om alle 
kosten ruimschoots te dekken.
De Bronckhorster Uitdaging geeft een ieder 
– bedrijf, mens en organisatie - de kans om 
op haar eigen wijze bij te dragen en deel 
te nemen in deze meervoudige verbreding 

van ondernemen en participeren. Dus 
van maximaal naar optimaal en om die 
reden met betrokkenheid je leefomgeving 
betrekken in je eigen bedrijfsvoering.
Op het Wapen van Heeckeren kiezen we 
net als bij de Keuken van Hackfort voor een 
mix van biologische ingrediënten en lokale 
producten. Deze worden geproduceerd 
of geteeld door (lokale) boeren en 
ondernemers die deugen en een goede 
prijsstelling hanteren. Deze ingrediënten 
worden deels bereid door mensen die voor 
korte of lange duur moeilijk participeren 
in de samenleving. Op deze wijze denken 
we een goede invulling te geven aan onze 
(MVO) missie, volgen we ons hart, en dragen 
we een steentje bij aan de samenleving.

Eric van Veluwen

De Bronckhorster Uitdaging klinkt 
uitdagend en een beetje strijdlustig, en 
dat is ze feitelijk ook. Een uitdaging ga je 
meestal pas aan als vele mensen om je 
heen het hebben afgeraden, het als een 
té lastige opgave zien, of het zelf niet 
aandurven. En dán wordt het voor mij 
pas interessant. Het ondernemen zelf is 
al een uitdaging, helemaal in deze tijd, 
waarin vrije val, crisis en inflatie woorden 
zijn die maar al te vaak waarheid blijken.

Met Herman Brood als eregast breekt 
het feest gegarandeerd los in Bel-
trum. Op de praalwagen met de toe-
passelijke naam ‘Brood op de Plank’ 
vermaakt Herman samen met zijn 
Wild Romance het publiek met zijn 
grootste hits. Uiteraard ontbreken de 
Wild Ladies niet en kan het publiek 
rekenen op heerlijke traktaties zoals 
canabiscuitjes, weedbrood en space-
cake. “Na afloop van de optocht rijdt 
de wagen door naar de achterkant 
van de feesttent aan de Avesterweg, 
waar het optreden van de tribute-ar-
tiest zich voortzet”, vertelt mede-ini-
tiatiefnemer Ronald van Hal. “Brood 
op de Plank is een mooie schakel tus-
sen het bloemencorso en het straat-
theater. En het leuke is: iemand die 
een leuk idee heeft voor deze wagen, 
mag volgend jaar het stokje overne-
men. Zo willen we elk jaar een verras-
sing aan de optocht toevoegen.”

Warm hart voor CliniClowns
Ook wagenbouwgroep Dynamite ver-
rast dit jaar met hun corsowagen ge-
titeld ‘Wat een circus!’. Zij koppelen 
hun wagen aan de CliniClowns. Wa-
genbouwer Pascal Eskes vertelt: “We 
lopen al langer met de gedachte rond 
om iets voor het goede doel te doen. 
Dit jaar willen wij met onze wagen 
op ieders gezicht een lach toveren. 
De CliniClowns passen hier perfect 
bij. We vinden het bovendien ook 
nog eens een hele mooie stichting.” 
Tijdens Festunique kunnen kinderen 
gratis geschminkt worden en krijgen 
ze een rode CliniClown-neus. 
Wat er tijdens de optocht op de cor-
sowagen gaat gebeuren blijft nog een 

verrassing, maar de bouwers garan-
deren dat het publiek iets unieks 
voorgeschoteld krijgt. Pascal: “De slo-
gan van de CliniClowns is ‘De kracht 
van een lach’ en die is in veel gevallen 
onbetaalbaar. Dankzij verschillende 
acties hopen we na Festunique een 
mooie cheque te kunnen overhandi-
gen aan de CliniClowns!”

Verlost van uw angst
Naast het bloemencorso is er nog 
veel meer vermaak in het gezellige 
Beltrum. In allerlei soorten en ma-
ten, voor ieder wat wils! U zult zich 
verbazen over de hogere krachten 
van Magiër Mirlen. Hij verlost u op 
miraculeuze wijze van uw angst. 
Zijn ‘Dragon-Cat’-kasteel is het enige 
spookhuis dat u met een grote glim-
lach zult verlaten! Ook de allerjongste 
artiesten kunt u bewonderen tijdens 
Festunique. Zij trekken met Circus 
Caroly al eenwielerend en ballopend 
door het dorp. De allerjongste circus-
virtuozen zijn slechts vier(!) jaar oud. 
En dan is er nog wagenbouwgroep 
de Losse Flodders, die de beruchte 
familie Flodder naar Beltrum heeft 
gehaald…

Beltrum bruist
Festunique moet u ook dit jaar weer 
met uw eigen ogen beleven. Want 
of u nu houdt van muziek, straat-
theater, acrobatiek, braderie, kermis 
of corsowagens; Festunique is veel-
zijdiger dan ooit! Het hele dorp is 
in beweging, overal is wat te doen. 
Kortom: Beltrum bruist op zondag 7 
september vanaf 12:00 uur van alle 
kanten! Kijk voor meer informatie 

over de acts, corsowagens en de rest 
van het programma op www.festuni-
que.nl. Komende dagen alvast in de 
Festunique-stemming raken? Stem 
dan donderdag 4, vrijdag 5 en zater-
dag 6 september af op Radio Festuni-
que op 99.5 FM.

Verrassende artiesten, acts en prachtige corsowagens

Herman Brood naar Festunique in Beltrum
Beltrum - Hét evenement dat elk jaar weer verrassend, spectaculair en 
vernieuwend is komt er weer aan: Festunique in Beltrum! Op zondag 
7 september zijn naast een adembenemend bloemencorso ook bijzon-
dere straattheateracts en vele muzikale optredens te bewonderen. Van 
acrobatiek tot magiërs en van de CliniClowns tot Herman Brood: dit 
kleurrijke spektakel moet u zien!

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek
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Het is kermis.‘Oh oké, kermis.’
Dacht ik een aantal jaren geleden nog.
Draaimolen, botsauto’s, gemanipuleerde-
knuffel-grijpdingen-waar-ik-toch-altijd-een-
aantal-eurobiljetten-lang-intrap, octopus 
en touwtje trekken. Kermis.‘Ja, van het 
Oranje comité.’ ‘Oranje comité? In au-
gustus?’ Waar ik in april kleedjesmarkt en 
braderie had verwacht, kreeg ik kermis en 
muziek. 
En waar ik in augustus kermis had ver-
wacht, kreeg ik een hele week feest. En oh 
ja, een kermis. Maar dat was bijzaak. Nou 
precies, voordat ik dat kon volgen..‘Met 
vogelschieten.’ ‘Vogelschieten? Zijn jullie 
helemaal??’ ‘Houten vogel, niet kapot te 
krijgen. Geluk hebben. Niks van te zeggen. 
Lachen.’ ‘Oh.’ ‘En als je wint, geef je ieder-
een te drinken.’ ‘Oh, dat vind ik wel leuk.’

Alhoewel het twee jaar geleden redelijk 
pijnlijk was toen de Koning net in een 
huwelijkscrisis bleek te liggen, zijn vrouw 
vloekend voor het vieren de tent uitliep en 
ze vervolgens als omgebrachte Grieken 
door ons Romeinse dorp werden gereden 
in een glimmende koets. Oorlogstrofeeën 
in publieke ontkenning.

Met de kermis zijn er verhalen. Smeuïge 
verhalen, dronken verhalen, lieve verha-
len,  grappige en mooie verhalen. Verha-
len die iedereen kent en hoort, die binden 
en vervreemden. Ik hou van die verhalen, 
hoor ze graag aan. Ik ben er graag bij als 
ze gedeeld worden. Soms ietwat huiverig, 
bij gebrek aan gezelschap. Maar in de tent 
kom je altijd iemand tegen. Onderweg 
naar de lange toog krijg je al minstens 
drie keer te drinken. En eenmaal terug van 
de toog ben je op de eindbestemming je 
hele bestelling alweer kwijt. Het is saam-
horig en gezellig, ook al blijft het lastig 
de beschonken tongval te verstaan in de 

overtollige decibellen van coverbands en 
geschreeuw.

Vorig jaar heb ik een heel gesprek ge-
veinsd, 
gewoon meegelachen op de juiste mo-
menten. Dit later overigens wel schuldbe-
wust opgebiecht en toen oprecht hardop 
meegelachen - op het juiste moment – om 
mijn eigen dialectisch falen.

Er is een jaar lang naar deze week uitgeke-
ken. Men heeft er voor gespaard. Vakantie-
dagen en papiergeld. Maandenlang is er 
aan praalwagens en liederen gesleuteld. 
Kostuums, decors, commissies en proto-
collen.De kermis is heilig. En terecht.

En tijdens de optocht bevolkt de halve 
Westerse gemeenschap mijn oprit, in 
verwondering over wat zich in dit dorp af-
speelt.  Dit dorp dat zij met 120 kilometer 
per uur zouden passeren als ze niet van 
het bestaan hadden geweten. We heb-
ben hapjes en drank. Er is een geïmpro-
viseerde tribune en mijn fototoestel klikt 
non-stop. Een van mijn Westerse vrienden 
stelt beoordelingsformulieren samen en 
we stemmen vriendelijk doch kritisch over 
de beste deelnemer(s). 
En natuurlijk stel ik ze – voor we naar de 
tent wandelen – op de hoogte van de ver-
halen van dit jaar.

Dat zal deze zondag wellicht iets anders 
gaan. Want dit jaar was ik er niet bij. Niet 
de hele week. Zelfs niet 1 avond. Mijn 
wandeling van- en naar de toog heeft geen 
avonden geduurd. Ik heb niet geproost met 
wie ik maar dacht te kennen. Geen drank-
jes gedronken en geschonken. Geen lach 
en geen gesprek geveinsd of gevoerd. Niet 
gedanst tot mijn benen niet meer wilden. 
Geen vette hap gehaald toen mijn maag 
dacht niets meer aan te kunnen.

En ook heb ik de vogel er niet per ongeluk 
afgeschoten, om daarna met mijn nieuw-
bakken ex-echtgenoot en treurig glimla-
chende kinderen in een koets door het 
dorp gereden te worden..

Het is toch anders als de verhalen waar-
schijnlijk over jezelf gaan.

Kermisverhalen
Eva Schuurman is dichter, tekst-
schrijver, regisseuse en trouw-
ambtenaar. Ze verhuisde zes 
jaar geleden vanuit de provin-
cie Utrecht naar de gemeente 
Bronckhorst. Eva kwam en zag 
en hoopt de Achterhoek met 
deze tweewekelijkse column 
ook voor zich te winnen.

Tijdens de morgenrit genieten de 
deelnemers rond 11.00 van de sherry-
stop bij De Varsselse Molen te Varssel. 
Daarna gaat het gezelschap verder 
over Bronckhorster wegen tijdens de 
zorgvuldig uitgezette route. Om on-
geveer 12.00 worden de koetsen voor 
de middagpauze aan de Vosterweg 
in Vorden bij mevr. Wolters-Schef-
fer verwacht.  Om 13.00 vertrekt 
de stoet op nummervolgorde voor 
de middagrit. Rond 14.30 wordt het 
gezelschap weer terug verwacht op 
de ‘Hietmaat’ in Hengelo. De route 
vindt u elders in deze editie. De ver-
eniging nodigt u uit de aanspannin-
gen al wandelend, fietsend of langs 
de weg te volgen en aan te moedigen. 
Menvereniging ‘In Stap en Draf’ trekt 
met dit jaarlijkse evenement ook vele 
‘niet-menners’. 

Middagprogramma
Vanaf 13.00 uur zijn er op de Hiet-
maat vele activiteiten voor kinderen. 
Kinderen kunnen meedoen aan spel-
letjes, geschminkt worden, een ritje 
op een pony maken of touwtrekken 
tegen een gigantisch Belgisch paard. 
Ook kunnen de kinderen vliegen op 

een heus “vliegend tapijt”. Nieske 
Pohlman zal deze middag een pre-
sentatie geven van het werken met 
de dubbele lange lijnen. Een mooi 
schouwspel is de kür op muziek. 
Kortom een heerlijke middag voor 
het hele gezin! Toegang tot ‘de Hiet-
maat’ is gratis (er mag een program-
maboekje gekocht worden a 1 euro) 
en hapjes en drankjes zijn te verkrij-
gen op het gezellige terras of in de 
tent.  Kom, geniet en heb plezier! 

Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot Marco Wiggers, telefoon 
0575-463994 of via 
secretariaat@instapendraf.nl.

Oproep kleurwedstrijd 
Aan alle kinderen van Bronckhorst:
Doe mee aan de kleurwedstrijd en 
win een gave prijs! Je kunt de kleur-
plaat (laten) downloaden vanaf de site 
www.instapendraf.nl of opvragen bij 
secretariaat@instapendraf.nl. Ook 
tijdens de Open Dag kun je nog mee-
doen aan de wedstrijd. Lever je kleur-
plaat 7september in bij het secretari-
aat op de Hietmaat. Pak je kleurpotlo-
den of stiften en aan de slag!

Koetsentocht tijdens Open 
Dag ‘In Stap en Draf’
Hengelo - Op zondag 7september is het weer zover. Menvereniging ‘In 
Stap en Draf’ organiseert dan weer zijn luisterrijke koetsentocht en 
Open Dag. De aanspanningen starten ’s morgens tussen 10.00 uur en 
10.30 uur vanaf terrein ‘de Hietmaat’

Door recente ontwikkelingen is dit 
in een stroomversnelling gekomen. 
Herwers zal haar activiteiten als Nis-
san dealer gaan ontplooien vanuit de 
panden waar zij ook reeds als Hyun-
dai dealer actief zijn (aan de Laan van 
de Dierenriem in Apeldoorn en de 

Solingenstraat in Deventer red.). De 
komende periode zullen deze panden 
aangepast en ingericht gaan wor-
den zodat beide merken volledig tot 
hun recht komen. De officiële start 
van Herwers Nissan in Apeldoorn en 
Deventer zal op zeer korte termijn 

plaatsvinden. Door de jarenlange er-
varing van Herwers met het merk
Nissan kunnen klanten per direct te-
recht voor vragen, onderhoud en de
aankoop van een nieuwe of gebruikte
Nissan!
Jos Herwers is verheugd met de uit-
breiding van het Nissan dealerschap.
“Het klantgedrag veranderd en daar-
mee ook het dealerlandschap. Wij 
zijn jaren geleden al begonnen met 
het inspelen op de veranderende
markt door ons gebied te optima-
liseren. Met het verkrijgen van het 
Nissan dealerschap in Apeldoorn en
Deventer zetten wij nu een grote stap
voorwaarts en breiden wij ons Nissan
gebied flink uit.”

De Herwers Groep is een dealeror-
ganisatie met 7 vestigingen in het
oosten van Nederland. Naast het dea-
lerschap van Hyundai en Nissan zij
zijn ook dealer van de merken Dacia,
Mitsubishi en Renault. Met alle mer-
ken scoort Herwers al jaren heel goed
op het gebied van kwaliteit en klant-
tevredenheid. Daardoor zijn zij win-
naar van de Nissan Global Award, Hy-
undai Excellent dealer en al 4 jaar op
rij Renault dealer van het jaar. Her-
wers heeft vestigingen in Apeldoorn,
Deventer, Doetinchem, Hengelo Gld.,
Neede, Zevenaar en Zutphen. In to-
taal werken bij Herwers 160 mede-
werkers.

Herwers nu ook Nissan dealer in 
Apeldoorn en Deventer

Apeldoorn - Herwers Nissan, onderdeel van de Herwers Groep, gaat 
haar activiteiten als Nissan dealer verder uitbreiden met Nissan ves-
tigingen in Apeldoorn en Deventer. Herwers is al jaren Nissan dealer 
met vestigingen in Hengelo (Gld.) en Zevenaar en een Erkend Service 
punt in Doetinchem. Herwers was al geruime tijd met Nissan Neder-
land in gesprek over uitbreiding van het dealerschap.

Schetsontwerp van het pand van Herwers aan de Laan van de Dierenriem in Apeldoorn.

De dansen die deze groep danst zijn 
onder andere de Jitterbug (voorloper 
van de hedendaagse Jive), de Twist, de
Bosa Nova, Letkiss, La Raspa en ande-
ren. De groep gaat hierbij gekleed in
de zondagse uitgaanskleding uit de
jaren ‘50 en wordt muzikaal bege-
leidt door accordeon, fluit, klarinet en
trompet. Onze Jongeleu oefenen om 
de twee weken op de zondagavond 
van 18.30 tot 20.00 uur in Zaal Wol-
brink in Hengelo. De groep heeft re-
gelmatig optredens en het streven is
om in elk geval een keer per jaar een
buitenlandse reis te maken. Wie zich
aangetrokken voelt tot de dansen en
muziek uit de jaren ’50, wordt van
harte uitgenodigd voor de open ken-
nismakingsles op zondag 7 september
van 19.00 tot 20.30 uur. Deze les wordt
gehouden in Zaal Wolbrink, achter
café Marktzicht aan de Bleekstraat 3
in Hengelo. Meer informatie bij Ben
Lenselink, telefoon 06-13805410 of
email onzejongeleu@outlook.com.

Back tot the 50’s met Onze Jongeleu

Hengelo - Nu de Jongeren dansgroep Onze Jongeleu wat kleiner is ge-
worden doordat leden door verhuizing of studie zich helaas moesten 
afmelden, is de groep op zoek naar nieuwe dansers. Deze dansgroep is 
opgericht in 2011 met als doel jongeren enthousiast te krijgen voor de 
dansen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw.

Zo heeft Kinderopvang 
Avonturijn alle BSO-kinde-
ren vanaf 6 jaar, zowel aan 
het begin als aan het eind 
van de zomervakantie, uit-
genodigd om mee te gaan 
naar het Watermuseum in 
Arnhem. 

Tijdens de BSO-vakantie-
weken hebben allerlei ac-
tiviteiten centraal gestaan 
rondom de vier elemen-
ten: ‘water, lucht, vuur en 
aarde’. In elke vakantie-
week werden bijzondere 
activiteiten georganiseerd 
rondom dit thema. 

Vliegeren, allerlei water-
spelletjes (vies worden 
mocht natuurlijk) creatief 
met van alles en nog wat, 

smullen van de bbq, stam-
pen in plassen water, varen
en zwemmen. 
Dit resulteerde onder meer
in ontdekkingstochten,
een bezoek aan de molen,
het blote voetenpad be-
wandelen, koken voor pa-
pa’s en mama’s met groen-
ten uit eigen tuin en een 
bezoek aan het zwembad,
een bezoek aan het brand-
weermuseum of een survi-
valtocht in het apenbos. 

Het vakantieprogramma zat
boordevol uitstapjes en veel
vakantieplezier. Maar de
scholen zijn weer begonnen
en er worden alvast weer
plannen voor de herfstva-
kantie gemaakt. Zijn jullie
er dan ook weer bij?

Kinderopvang Avonturijn 

Extreem vakantieplezier tijdens 
BSO-Vakantieweken

Ruurlo - De school was dan wel dicht; maar in de 
grote vakantie is er op de buitenschoolse opvang 
van kinderopvang Avonturijn juist volop actie ge-
weest! Op de BSO-locaties zijn zes weken lang de 
BSO-Vakantieweken gevierd.
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De Boetners zagen het daglicht tij-
dens het Zwarte Cross Festival van 
2011. De afwezigheid van Eric Vreuls 
leverde Kevin Raayman (zang en gi-
taar) en Koen Büttner (gitaar en ach-
tergrondzang) zoveel inspiratie op 
dat ze besloten om een nummer te 
schrijven met de titel ‘Woar is Eric?’. 

Daar kwamen nog bij de nummers 
‘Siebes Geet Deur’ (2012) ‘Noar de 
Klote’ (2013) en de zomerplaat ‘Goa 
Je Met (Noar Mien)’ (2013). De num-
mers werden in 2013 uitgebracht op 

het eerste album onder de titel ‘A-j 
moar schik hebt’. De Boetners ma-
ken Rock & Roll nummers in hun 
moerstaal het Achterhoekse dialect. 
Ze worden geïnspireerd door bands 
als Jovink & The Voederbietels, Nor-
maal, Boh Foi Toch en internatio-
nale bands als AC/DC en Status Quo.  

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal. 

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

De Boetners bij LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 10 september staat de band ‘De Boetners’ 
centraal in het programmalive@ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 uur 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden. De band 
speelt een aantal nummers live en de bandleden worden geïnterviewd 
door de presentatoren van het programma.

De cursus wordt in het hoofdgebouw 
in Groenlo gegeven door leraren van 
het Marianum en van elders. Met on-
geveer 30 cursisten per klas bent u, 
op dinsdagavond, van 19.30 tot 22.15 
uur gedurende drie lessen van 45 
minuten, bezig met luisteren, aan-
tekeningen maken, discussiëren en 
vragen stellen. Er is geen huiswerk, 
wel tussen de lessen een koffiepauze. 
En als u na drie jaar met veel kennis 
rijker, met spijt constateert dat de 
cursus voorbij is, ontvangt u zonder 
eindexamen een certificaat van de 
Avondakademie.

De vakken die op het rooster staan, 
zijn deels afkomstig uit het lespro-
gramma van de leerlingen: algemene 

economie, biologie, kunst- en cultuur-
geschiedenis, sociale geografie, litera-
tuur, maatschappelijke stromingen, 
maar ook: pedagogie, theologie en 
filosofie. Wilt u meer weten over ons 
nieuwe belastingstelsel, over de spel-
regels van het beleggen of waarom 
men in de Middeleeuwen zulke grote 
kerken bouwde, dan moet u beslist 
intekenen. Om het geld hoeft u het 
niet te laten: Het cursusgeld bedraagt 
€ 115 per persoon of € 190 per echt-
paar per cursusjaar.

Een cursusjaar heeft 21 gezellige en 
boeiende dinsdagavonden. Het begint 
op 7 oktober. Vanzelfsprekend is er 
ook herfst-, kerst- en voorjaarsvakan-
tie. Het cursusjaar wordt op 24 maart 
2015 afgesloten.
Meer informatie? Zie www.maria-
num.nl � ouders � Avondakademie 
of neem contact op met dhr. Peter 
Müller, telefoon 0544-463045. U kunt 
zich bij voorkeur m.b.v. het aanmel-
dingsformulier (zie op de Marianum-
site) schriftelijk aanmelden (naam, 
adres, telefoonnummer, e-mailadres): 
pjamueller@gmail.com of Stichting 
Avondakademie Marianum, t.a.v. de 
heer P. Müller, Zilversmid 7, 7141 PH 
Groenlo.

Wat hebben vampieren met romantiek te maken?

Avondakademie Marianum
Groenlo - De Stichting Avonda-
kademie wil op een gezellige en 
ontspannen manier uw algemene 
kennis uitbreiden. Uw vooroplei-
ding is niet van belang om deze 
cursus interessant te vinden en 
te kunnen volgen. De Stichting 
biedt u een driejarige cursus aan, 
waarin u wegwijs wordt gemaakt 
in een aantal politieke, maat-
schappelijke en culturele onder-
werpen uit de samenleving.

Het team traint op donderdag van 
20.00 tot 21.00 uur in Sporthal De 

Kamp in Hengelo. De wedstrijden 
zijn op zondag in de periode oktober 
t/m begin april. “Wil je graag sporten 
in teamverband, werken aan je con-
ditie, coördinatie en balgevoel? Dan 
zien wij jou vanaf 4 september graag 
in Sporthal de Kamp!”

Het is ook mogelijk om alleen deel te 
nemen aan de trainingen. Belangstel-
lenden kunnen een maand gratis vrij-
blijvend meetrainen. Kijk op 
www.svquintus.nl voor contactgege-
vens of mail naar info@svquintus.nl.

Damesteam SV Quintus 

Handbalkeeper en spelers 
gezocht
Hengelo - Voor het damesteam 
zoekt handbalvereniging SV Quin-
tus een (ervaren) keeper en uitbrei-
ding van het aantal competitie spe-
lende dames. Het damesteam vari-
eert in leeftijd van 20 tot 50 jaar 
en komt uit Hengelo en de omlig-
gende dorpen, zoals Zelhem, Halle 
en Doetinchem. Een leuk team 
met hart voor de handbalsport en 
de gezelligheid eromheen!

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
De duiven van PV de IJsselbode vlo-
gen vanuit Feluy, afstand 220 km. De 
eerste duif was van H. Hulshof. Uit-
slag: 1. H. Hulshof, 2-3 H. Dieks, 4-8-9 
Ria Leusink, 5-6-7 J. Boesveld, 10 G. 
Kelderman. De jonge duiven werden 
gelost in Meaux. Uitslag: 1-2-3-4-5-6-7 
P. Hendriks.

PV DE KOERIER ZELHEM
Op zondag 31 augustus stond voor 
de leden van P.V. de Koerier de zesde 
en tevens laatste wedvlucht met de 
jonge duiven op het vliegprogramma. 
De 47 duiven van zes liefhebbers wer-
den om 10:00 uur gelost in het Franse 
Nanteuil le Haudouin. De gemiddelde 
afstand tot Zelhem bedraagt 407 km. 
De snelste duif is geklokt om 15:44 

uur, en vliegt hiermee circa 71 km 
per uur! De uitslag van de top 10 ziet 
er als volgt uit: 1-7-9-10 E. te Pas, 2-4 
S. Gemmink, 3-5 H. Niesink, 6-8 M. 
Burghout.

Ook zondag 31 augustus werd de der-
de wedvlucht voor de natour compe-
titie jonge en oude duiven vervlogen. 
De duiven moesten komen vanuit 
het Belgische Hannut. Door 21 lief-
hebbers zijn er in totaal 467 duiven 
ingezet. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem bedraagt 171 km. Het start-
schot klonk om 11:55 uur en met 
een westenwind begonnen de duiven 
aan hun terugreis. De snelste duif is 
geklokt om 14:00 uur, en vliegt hier-
mee circa 81 km per uur! Uitslag: 
1-7-9 H. Wassink, 2 S. Gemmink, 3 
Wilma Meijerman, 4-6 A. Kamper-
man, 5 Comb. J.W. Wisselink, 8 B. 
Menkhorst, 10 Mathilde Velthorst.

PV VORDEN 
De jonge duiven waren zondag 31 au-
gustus in Nanteuil le Haudouin, 415 
km, gemiddelde snelheid 78 km/uur. 

Uitslag: 1-9 Marc Tiemessen, 2-3 H.
Hoksbergen, 4-6-8-10 Ashley Eykel-
kamp, 5-7 T.J. Berentsen. De natour
werd vervlogen vanuit Hannut, 180 
km, snelheid 78 km/uur. Snelste duif
was van Ashley Eykelkamp. Uitslag:
1-2-4-5-7 Ashley Eykelkamp, 3-9 H. 
Hoksbergen, 6 H.J. Stokkink, 8 Mar-
tijn Schuerink, 10 T.J. Berentsen.

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD
Zondag 31 augustus vlogen de jonge
duiven van Steeds Sneller vanuit Nan-
teuil le Haudouin. De 83 duiven wer-
den om 10.00 uur gelost met noord-
westenwind kracht 3. Uitslag: 1-20-22
A.H.J. Peters, 2-3-5-7-9-11-12-17-25-26
E. Koers, 4-6-8-10-13-18-19-21-23-27 R.
Koers, 14-24-28 R. Waenink, 15 P. van
Londen, 16 J. Teunissen.
De natourvlucht werd die zondag ver-
vlogen vanuit Hannut. De 65 duiven
werden om 11.55 gelost bij noord-
westenwind kracht 3. Uitslag: 1-2-3-
4-10-16-17-19-20 R. Koers, 5 E. Koers,
6-7-12-13-21 W. Willemsen, 8-15-18
G. Duitshof, 9-22 J. Teunissen, 11-14
S.E.J. Bergervoet.

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld.

In Nederland zijn 1,3 miljoen men-
sen laaggeletterd. Dit houdt in dat 
zij alleen heel eenvoudige en korte 
teksten begrijpen. Er wordt vaak ge-
dacht dat het mensen zijn die niet in 
Nederland geboren zijn, maar drie 
kwart van deze 1,3 miljoen zijn au-
tochtoon. Een ander misverstand is 
dat deze mensen thuis zitten en geen 
werk hebben, maar een groot aantal 
heeft gewoon een baan (57%). 
Laaggeletterden hebben vaak moeite 
met het op peil houden van hun ge-

zondheid door het niet kunnen lezen 
van medicijnbijsluiters en etiketten 
op voedingswaren. Daarnaast worden 
zij vaker belemmerd in hun produc-
tiviteit op het werk. Naast het feit dat 
hun kwaliteit van leven hierdoor ver-
minderd is, kost dit de maatschappij 
ook vele tientallen miljoenen euro´s 
per jaar.

Week van de Alfabetisering
In de Week van de Alfabetisering 
wordt extra aandacht besteed aan 

de bestrijding van laaggeletterdheid
door het helpen van laaggeletterden
om hun lees- en schrijfvaardigheden
te verbeteren.

Deze week vinden in Gelderland maar
liefst 265 activiteiten plaats en deze
week start met een gezamenlijke ac-
tiviteit: de taallunch. Er worden op 8
september taallunches georganiseerd
door alle bibliotheken in Nederland,
in de bibliotheken Doesburg, Doetin-
chem en Zelhem. Iedere taallunch is
weer anders; zo wordt bij sommige
lunches voorgelezen, terwijl men
bij andere lunches gaat schrijven op
placemats of taalspelletjes gaat doen.
De taallunches vinden van 12.00
-13.30 uur. Voor meer informatie 
kunt u terecht op de website: www.
bibliotheekwestachterhoek.nl. Deel-
name is gratis.

Bibliotheken: “Aandacht voor belang geletterdheid is noodzakelijk”

Week van de Alfabetisering
Bronckhorst - Het aantal laaggeletterden in Nederland is de laatste ja-
ren opgelopen tot 1,3 miljoen mensen, waarvan driekwart bestaat uit 
autochtonen. De Stichting Lezen en Schrijven organiseert, in samen-
werking met Bibliotheekorganisaties, van 8 tot 15 september 2014 de 
Week van de Alfabetisering. Bibliotheken en andere organisaties zijn 
massaal ingegaan op de oproep om in de week van de alfabetisering 
activiteiten te organiseren om de aandacht te vestigen op het belang 
van geletterdheid.

Heb je als boer voor ‘t vee
te weinig eten
Ruil dan de koeien voor giraffen

Die kun je gewoon thuis melken

Onderwijl ze
bij de buurman vreten

J. Wagenvoort

Als u voor een zieke, dementerende of 
gehandicapte in uw directe omgeving 
zorgt, bent u mantelzorger. Meestal 
gaat het om zorg voor een familielid, 
zoals partner, ouder, kind, broer of 
zus maar het kan ook gaan om zorg 
voor iemand uit uw vriendenkring 
of uit uw buurt. Het mantelzorgen 
geeft meestal veel voldoening, maar 
kan ook een belasting betekenen en 
stress veroorzaken.
Uit onderzoek is gebleken dat Mind-
fulness mantelzorgers kan helpen in 
het omgaan met de zorg. Mindfulness 
wordt ook wel vertaald als opmerk-

zaamheid, bewustheid, aandachtig 
zijn of wakker. In het dagelijks leven 
worden we vaak meegezogen in een 
maalstroom van onbewuste en au-
tomatische gedachten en gevoelens. 
Dit kan leiden tot spanning, onrust 
en vermoeidheid. 
Door bewustwording van je reacties 
via de automatische piloot en te (le-
ren) luisteren naar de signalen van je 
lijf, kun je patronen loslaten. Je gaat 
meer rust in je leven ervaren en krijgt 
meer ruimte en helderheid om met 
situaties om te gaan. De kennisma-
king wordt verzorgd door Mindful-

nesstrainer Marlijn Verplanken.
Daarnaast is er gelegenheid om lotge-
noten te ontmoeten en ervaringen of 
informatie uit te wisselen en aan het 
einde van de bijeenkomst is er de mo-
gelijkheid om persoonlijk iets met de 
mantelzorgconsulent te bespreken. 
De bijeenkomst is gratis toeganke-
lijk en wordt gehouden van 13.45 tot 
15.30 uur (de zaal is geopend vanaf 
13.30 uur en gelegenheid tot napra-
ten kan van 15.30 uur tot 16.00 uur). 
Opgave is wel gewenst, dit kan tot 9 
september door te bellen naar VIT-
hulp bij mantelzorg 0544 - 820000 of 
te mailen naar: 
info@vithulpbijmantelzorg.nl. 
De bijeenkomst wordt gehouden in 
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, 
7255 AA Hengelo en is een initiatief 
van de VIT-hulp bij mantelzorg.

Mantelzorgers en Mindfulness
Bronckhorst - Op dinsdag 16 september wordt voor mantelzorgers uit 
de gemeente Bronckhorst een kennismaking aangeboden met Mind-
fulness, ofwel een methode om met aandacht te leven. De bijeenkomst 
wordt van 13.45 – 15.30 uur gehouden in Partycentrum Langeler aan 
de Spalstraat 5 in Hengelo.



Banen
Contact
VACATURE-AANBOD

IN UW REGIO

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

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

Kelvinstraat 2 6902 PW  Tel. (0316) 52 35

Totaal 

kredietbedrag*

Looptijd in maanden Vaste debetrentevoet Jaarlijks 

kostenpercentage

Slottermijn Totaal te betalen bedrag Maandlast

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

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

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

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

en met 30/09/2014. Jaarlijks kostenpercentage van 4,9% tot 60 maanden, geen maximaal te fi nancieren bedrag. De maximaal slottermijn is 

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

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

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

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

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR
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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 enthousiaste 
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 vijf jaar relevante werkervaring? 
Bel of mail ons voor meer informatie over deze vacature.

Allround ervaren timmerman

Voor een opdrachtgever zijn wij opzoek naar een enthousi-
aste ervaren timmerman. 

Functie eisen
U bent in het bezit van B rijbewijs en eigen vervoer.
U bent in het bezit van een geldig VCA diploma.
U heeft minimaal vijf jaar ervaring in de renovatie en verbouw 
timmerwerk. 

Bel of mail ons voor meer informatie over deze vacature.

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

1e automonteur met APK 

Ben jij op zoek naar een zelfstandige baan als 
automonteur binnen een informeel en klein 
universeel autobedrijf?

Functieomschrijving
In deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor 
het onderhoud, de reparaties en APK keuringen van een 
grote diversiteit aan auto’s. Door de grootte van het team 
kun je veel zaken zelfstandig oppakken en je technische 
expertise inzetten.

Winkelmedewerker (m/v) 

Ben je op zoek naar een functie als winkel-
medewerker en ben je van 4 dagen per week 
beschikbaar?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het advise-
ren en verkopen van o.a. accessoires en luxe artikelen. 
Je kunt zelfstandig werken en je bent vier dagen per 
week beschikbaar, de vaste werkdagen zijn in ieder 
geval vrijdag en zaterdag.

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 con-
ventioneel verspaner 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.

Mechanisch monteur (m/v)

Ben jij de mechanisch monteur die wij zoeken?

Functieomschrijving
In de functie van monteur ben je verantwoordelijk voor 
het monteren van machines in projectvorm. Je werkt 
veel samen met collega’s en je overlegt veel. Ook kun je 
ingezet worden in de deelmontage. Het is een pre als je 
kennis hebt van elektronica.

Meewerkend Voorman (m/v) 

Ben jij de meewerkend voorman met ambities die op 
zoek is naar een veelzijdige baan in Haaksbergen?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de continu-
iteit en het rendement in de productie. Je bent de scha-
kel tussen de productie en het kantoor. Je controleert, 
beheert en voert productie gerelateerde administratieve 
handelingen uit waaronder voorraadbeheer en in- en 
uitgaande goederen. Je geeft leiding aan drie collega’s 
en weet hen te motiveren, inspireren en aan te sturen. 
Daarnaast weet je je prioriteiten te stellen en toon je 
initiatief. Het betreft een veelzijdige functie met een grote 
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, er is 
ruimte om mee te denken over de 
bedrijfsvoering en je dient beslis-
singen te nemen naar eigen inzicht. 
Daarnaast is het belangrijk dat je 
technisch goed onderlegd bent, je 
sleutelt zelfstandig aan machines 
en je bouwt ze om met als doel de 
productiviteit te verhogen. Je onder-
zoekt de processen en je brengt 
verbeteringen en veranderingen aan 
waar nodig. En uiteraard werk je 
mee in de productie.



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

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

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

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
info@autobedrijfwisselink.nl

Wij willen u via deze weg op de hoogte stellen van 
de onderhoudswerkzaamheden vanaf 25 augustus
tot en met 31 oktober 2014 aan de N 314 tussen 
Baak en Hummelo.
Tijdens deze werkzaamheden is ons autobedrijf 
slecht te bereiken. Om u tegemoet te komen tijdens 
deze overlast bieden wij een haal- en brengservice 
aan voor uw auto.
Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact met 
ons op zodat wij uw auto kunnen ophalen ter reparatie.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnr. 0575 - 441448 
en 06 - 21842167.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

ONDERHOUD ALLE MERKEN!

Nissan Qashqai 1,6 
Acenta nieuwstaat 
09-2007 78.000 km

€ 11.940,-

AUTOMOTIVEREND

Citroen C3 1,4 Attraction Grijs 09-2005  112.000km € 4.750,- 

Opel Astra 1,6 GL Zwart 07-2000 200.000 km  € 1.250,-

Peugeot 207 1,6 16v 

         THP Feline JBL Zwart 11-2010 31.000 km  € 10.990,-

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist

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

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Reparaties snel en vakkundig uitgevoerd
óók in het weekend

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

TOYOTA 
YARIS P1 1.3 ‘1.33’ 
HATCHBACK (3 DRS)

DONKER ZWART 
METALLIC 

140.446 km, 09-2002

€ 4.250
BMW Z3 ROADSTER 1.8 1997 228.367 km € 5.950

CITROËN C3 PICASSO 1.4 VTI AURA 2010 94.344 km € 10.750

FORD FOCUS WAGON 1.6 TITANIUM 2008 135.194 km € 9.750

FORD FOCUS WAGON 1.8-16V COOL EDITION 2003 96.759 km € 4.950

HYUNDAI I30 CW 1.4I I-DRIVE COOL 2012 48.920 km € 13.950

HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PERSOONS 2009 113.980 km € 17.500

HYUNDAI TUCSON 2.0I STYLE PREMIUM 2007 142.615 km € 8.250

MINI MINI 1.6 COOPER CHILI 2004 171.735 km € 7.950

NISSAN ALMERA 1.5 VISIA 2004 112.639 km € 4.750

OPEL CORSA 1.2-16V EDITION 2011 59.795 km € 9.750


