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Xaf Houwers en Michel Reuser 
winnaars Wielerronde van Vorden

Promsconcert Un viaje a Espana y 
Portugal

Bronckhorst
Noord

Vorden - Internet speelt in de huidi-
ge tijd en in het dagelijkse leven een 
zeer belangrijke rol. Buienradar, 
marktplaats, kranten, telefoon en tv, 
stamboomonderzoeken, opgave van 
meterstanden en aankopen uit web-
shops en surfen om duizend-en-één 
dingen te raadplegen; het gebeurt 
elke dag miljoenen keren dat er ver-
bindingen, al dan niet draadloos, 
gelegd worden tussen vele mensen. 
We zouden eigenlijk niet meer zon-
der kunnen. De oudheidkundige 
vereniging Oud Vorden laat ook op 
haar site www.oudvorden.nl zien 
dat er veel te raadplegen valt. Uitge-
breide series documenten, foto’s, fa-
milienamen, ansichtkaarten, dia’s, 
enz. , alles over Vorden, ons dorp en 
de voormalige gemeente.

Door een enthousiaste samenwerking 
tussen Vereniging Oud Vorden en uit-
geverij Achterhoek Nieuws (voorheen 
Weevers) kan daar een uniek element 
aan toegevoegd worden: het project 
‘Digitalisering weekblad Contact’ zal 
in de loop van het najaar opgestart 
kunnen worden, afhankelijk van de te 
verwerven financiën. Het omvat het 
geheel scannen van alle jaargangen 
van Contact, het geheel doorzoekbaar 
maken onder andere op trefwoord en 
het online zetten, zodat alle in Vor-
dense zaken geïnteresseerden het 
kunnen raadplegen.

De Vordense editie 
van Contact wordt 
geheel gescand

Hierdoor kunnen de nummers van 
Contact vanaf 1934 (deels) en vanaf 
1954 (geheel compleet) tot aan 2015 
ingezien worden. Een ongekende 
bron van geschiedschrijving en infor-
matie, die momenteel slechts na veel 
zoekwerk toegankelijk is.

Het leven in Vorden is al meer dan 
tachtig jaar wekelijks in Contact weer-
gegeven door teksten en illustraties: 
uiteraard de belangrijkste gebeur-
tenissen in een mensenleven, zoals 
mededelingen over geboortes, huwe-
lijken en overlijdens, artikelen over de 
Vordense samenleving van bedrijven, 
verenigingen, instellingen, de ge-
meente en de mensen erachter. 

Verenigingsvoorzitter Wim Ruiter-
kamp en Rinus Ilbrink van de foto-
commissie zijn er zeer enthousiast 
over en vertellen: “Om bijvoorbeeld 
verkregen foto’s van de juiste informa-
tie te voorzien, worden veel met name 
oudere Vordenaren bevraagd naar het 
‘wie, wat, waar, waarom, wanneer en 
hoe’. Dat is niet altijd meer te achter-
halen. Er ontbreekt dus nogal het één 
en ander.

Als dit allemaal gerealiseerd is, kun-
nen we heel veel dingen natrekken 
en vinden in Contact. Nu is dat niet te 
doen. We gaan met hulp van vrijwil-
ligers de Vordense editie van Contact 
geheel scannen. Dat zijn zo onge-
veer 40.000 à 50.000 pagina’s, naar 
verwachting zal een en ander begin 
2017 afgerond kunnen worden en ge-
publiceerd. Achterhoek Nieuws zorgt 
ervoor dat we alle nummers van Con-
tact uit het archief kunnen nemen en 
tevens, zeer belangrijk: zij zorgen ook 
voor de nodige software om alles te 

kunnen doorzoeken. Daarnaast stelt 
de uitgever ook nog een financiële bij-
drage ter beschikking. Dat is natuur-
lijk helemaal geweldig!”
De heren vervolgen: “Voor niets gaat 
de zon op, met dit project is een fors 
bedrag gemoeid, totaal ruim 8000 
euro. Vooral door de aanschaf van 
een speciale A2-scanner waarop de 
pagina’s stuk voor stuk gescand zullen 
worden.”

Naast de bijdragen van Achterhoek 
Nieuws en de Vereniging Oud Vorden 
zijn er ook aanvragen ingediend bij de 
Veilingcommissie die een bedrag voor 
goede doelen ter beschikking had. In-
middels is het gevraagde bedrag voor 
dit project toegekend. Ook is er een 
aanvraag ingediend bij het Coöpera-
tiefonds van de Rabobank. Bij de Ra-
bobank kan men van 15 juni tot 15 juli 
stemmen op dit mooie Vordense pro-
ject ‘Digitalisering weekblad Contact’.
“Het project met de meeste stemmen 
kan een bijdrage tegemoet zien, dus 

we roepen hierbij alle Vordenaren op: 
Breng uw stem uit, zodat dit een suc-
ces kan worden voor de Vordense ge-
meenschap! We hopen natuurlijk dat 
dit gaat lukken, zodat we in de loop 
van dit jaar kunnen beginnen!”. Stem-
men kan op de speciale site van het 
coöperatiefonds.
   

 ▶ www.stemophetcooperatiefonds.nl

Vlnr: Wim Ruiterkamp en Rinus Ilbrink van Oud Vorden en Gerhard Weevers van Achterhoek Nieuws.

Stem op project ‘Digitalisering weekblad Contact’ voor bijdrage uit Rabobank Coöperatiefonds

Alle jaargangen Contact geheel online doorzoekbaar
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0573 - 251761

Zelhem  Gildenweg 1 Tel . 0314 623658

VAKANTIEVOORDEEL IN JUNI: 

 OP ALLE KEUKENS!

KIJK SNEL OP WWW.SCHEFFERKEUKENS.NL

Reageren op een artikel?
www.contact.nl



Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

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

WWW.HET-KLAVIER.NL

(0575) 84 57 17  •  info@rbmwonen.nl  •  www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  
Oversluiting hypotheek? 

Voor al uw woning taxaties kunt  
u bij RBM WONEN terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl. btw). 

TERUG IN ZUTPHEN VANAF 1 JULI!
MARILENE

EDELENBOSCH – DE JAGER
OPENT EEN NIEUWE CHIROPRACTIE- 

VESTIGING OP DE ZWEEDSESTRAAT 1.

AFSPRAKEN ZIJN AL TE MAKEN: 
WWW.CHIROPRACTIEZUTPHEN.NL

OF BEL: 06-51262668

Hoera, een zoon!

Huub 
Johan Willy 

Wolbert

3 juni 2015, 3050 gram, 49 cm

Roald Wolbert en Joanne Schepers
Varsselseweg 54
7255 NR Veldhoek

EEN WOLK VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

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

Voor informatie:
Tel. 0544-371323

EEN DIERBARE OVERLEDEN?

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

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

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

Voor informatie:
Tel. 0544-371323

2 FAMILIE berichten



Samen onderzoek doen is een 
feestje
Een herfstavond anno 2012, een bij-
eenkomst van Oud Vorden. De voor-
zitter vertelt dat het bestuur van de 
oudheidkundige vereniging besloten 
heeft om een commissie Boerderijen 
in het leven te roepen. Hij vraagt of 
er wellicht personen in de zaal zit-
ten die daarin zitting zouden willen 
nemen. Ik denk amper 5 seconden 
na en steekt mijn vinger op alsof ik 
al geruime tijd op deze oproep had 
zitten wachten.

Ik kan me in de pauze melden bij de 
man die voorzitter van deze commissie 
zal worden: Han Bruggert. Hij heeft zijn 
sporen reeds verdiend in de Commis-
sie Gevelstenen en bovendien is hij in 
het bezit van een groot deel van het ar-
chief van de heer Jaap van den Broek, 
voormalig gemeentearchitect van Vor-
den die een meer dan beroepsmatige 
belangstelling blijkt te hebben gehad 
voor de boerderijen rondom het dorp 
waar hij woonde. Ik maak kennis met 
de oud-voorzitter van de Vereniging: 
Gerard Klunder die zich heeft aange-
meld om op te treden als fotograaf van 
de commissie.

Een vergadering later kom ik te zitten 
naast een vrouw die net als ik in Vorden 
is geboren en die zich ook bij de club 
zal voegen: Gerda Rossel. En net als ik 
blijkt zij al decennialang bezig met ge-
nealogie, leden uit haar familie zijn in 
het verleden diverse malen getrouwd 
met leden uit mijn familie. We kennen 
elkaar niet van vroeger door ons leef-
tijdsverschil en vanwege het opgroeien 
in verschillende buurtschappen, Gerda 
in de Wildenborch en ik in Hackfort. 
Dat maakt echter allemaal niks uit, 
want van meet af aan klikt het enorm 
tussen ons, mogelijk omdat we behept 
zijn met hetzelfde virus: bovenmatige 
interesse in het verleden. Zo wordt sa-
men onderzoek doen in archieven een 
feestje!

Het duurde even voordat er harmonie 
was in de commissie wat betreft de 
te volgen weg en werkwijze, maar het 
doel stond allen duidelijk voor ogen: 
het inventariseren en beschrijven van 
de ca. 600 boerderijen rondom het 

dorp Vorden. Ook de niet meer be-
staande boerderijen worden “in kaart 
gebracht.”

We proberen zoveel mogelijk gegevens 
te verzamelen die we vervolgens invul-
len in een vastgesteld sjabloon. Het 
publiceren van onze bevindingen op 
de website van Oud Vorden heeft als 
groot voordeel dat er steeds een up-
date kan worden gemaakt als er weer 
nieuwe gegevens opduiken of als een 
oplettende lezer ons attent maakt op 
onjuiste gegevens. Een dergelijke cor-
rectie is heel waardevol, want alleen zo 
krijgen we het “boerderijenverhaal” zo 
waarheidsgetrouw mogelijk. Meestal 
bezoeken we de boerderij die we be-
schrijven ook en dan blijkt meermalen 
dat oude foto’s en documenten zoals 
pachtboekjes nog aanwezig zijn. Dat 
noemen we dan “de krenten in de pap” 
bij ons onderzoek.

Het meest interessante is wel de ei-
genaren- en bewonersgeschiedenis 
van een boerderij: je kunt zien wie wat 
bezat en wie waar introuwde. Nadat je 
zo’n 25 boerderijen in één buurtschap 
onder handen hebt gehad begin je na-
men te herkennen die je al eerder te-
genkwam. Want oh, wat trouwde men 
vroeger dichtbij, was het niet met een 
(achter)neef of nicht, dan was het wel 
met de buurjongen of het buurmeisje.

Afgelopen weekend werd op de web-
site van Oud Vorden de honderdste 
boerderij die we hebben beschreven, 
gepubliceerd. Wij kunnen nog jaren 
voort met dit historische onderzoek 
dat ons zo mateloos boeit en wij nodi-
gen u, lezer van dit stuk, uit om eens 
een kijkje te nemen op de website van 
Oud Vorden onder Boerderijen. Steeds 
doorklikken tot een lijst van straatna-
men en dan de boerderij(en) die daar 
aan liggen en die al beschreven zijn 
aanklikken op Details.

En is uw boerderij nog niet beschre-
ven? Rustig maar, u komt aan de beurt.
   

Joke Bouwmeester-Tjoonk
Vorden

   

Zomerseizoen Dorpskerk
Vorden - Al vele jaren is de prachtig 
gerenoveerde Dorpskerk van Vor-
den open voor toeristen en natuur-
lijk ook voor de Vordenaren. 

Deze zomer dus ook weer van juni tot 
11 september. van 14.00-16.00 uur op 
werkdagen. In juli en augustus ook op 

zaterdag van 14.00 tot 15.30 uur. En 
mocht u over het gebouw vragen heb-
ben: in de kerk zijn tijdens die uren 
vrijwilligers als gastheren/vrouwen 
aanwezig om die te beantwoorden.
   

 ▶ vriendenvandedorpskerkvorden.nl

Vorden - Ruim drie weken na de 
Ronde van Wichmond organiseerde 
Wielervereniging RTV Vierakker-
Wichmond voor de 37e keer zondag 
14 juni op het bedrijventerrein ‘t 
Werkveld de Ronde van Vorden. Het 
parcours had een lengte van 1400 
meter en staat erom bekend dat het 
een ‘snelle’ ronde is.

De weersomstandigheden waren 
perfect toen de eerste wedstrijd van 
start ging; de categorie Sportklasse/
Masters 40+. Er werd hard gereden 
en dat vijftig kilometer lang. Er waren 
verschillende ontsnappingspogingen 
maar het lukte geen enkele renner 
om echt weg te rijden, dus werd het 
een massasprint waarbij Michel Reu-
ser uit Dieren nog de meeste energie 
over had om als eerste te finishen ge-
volgd door Richard Beumer uit Ede 
die tweede werd en Marco Schenk uit 
Aalten die als derde finishte.

Het tweetal had 
een voorsprong 
van 15 seconden

In deze categorie reden ook enkele 
renners mee van RTV Vierakker-
Wichmond. Ralf Vos uit Warnsveld 
eindigde als 18e, Martin Weijers uit ‘s 
Heerenberg als 29e, Peter Makkink uit 
Hengelo (G) als 47e en Chris Limpers 
uit Vorden als 54e. Eddy Heuvelink uit 
Zutphen en Roderick Kreunen heb-
ben de wedstrijd niet uitgereden.

Daarna was het de beurt aan de ca-
tegorie Elite Mannen/Beloften/Ama-
teurs. Zij mochten in een wedstrijd 

over zeventig kilometer gaan uitma-
ken wie de snelste was. Het was een 
internationaal gezelschap: er was een 
deelnemer uit Duitsland, dat is nog 
redelijk naast de deur, maar er waren 
ook drie wielrenners uit Australië die 
aan de startstreep stonden. Zij waren 
met een uitwisseling/trainingskamp 
in de buurt en wilden wel een wed-
strijd proberen in Nederland.

Het was een spannende wedstrijd. 
Verschillende renners probeerden 
weg te rijden. Twee renners lukte het 
om een voorsprong van ruim dertig 
seconden op te bouwen maar zij wer-
den toch weer teruggepakt door het 
peloton. Acht ronden voor het einde 
reden Xaf Houwers uit Aalten en Mai-
kel Bos uit Oldenbroek samen weg. 
Het tweetal bouwde een voorsprong 

van vijftien seconden op. Mede omdat 
de Xaf’s Houwers ploeggenoten van 
de Kanjers voor Kanjers goed werk 
verrichten in het peloton bleven Mai-
kel Bos en Xaf Houwers weg.

In de eindsprint was het Houwers die 
als eerste over de finish kwam gevolgd 
door Maikel Bos. De sprint van het 
achtervolgende peloton werd gewon-
nen door de Australier Spuller Tyler 
die apetrots was. De RTV-ers die mee-
deden: Martijn Versteege uit Hengelo 
(G) werd 35e , Wesley Willems uit 
Steenderen 37e en Jan Weevers uit 
Vorden 55e.

De Wielerronde van Vorden op het 
bedrijventerrein Het Werkveld had op 
deze zondag beduidend meer publiek 
verdiend.

Vorden - Leegstand … ieder dorp in 
de Achterhoek wordt ermee gecon-
fronteerd. Maar is dat reden om bij 
de pakken neer te zitten? Nee, aldus 
de Vordense Ondernemers Vereni-
ging en het Vordens Ondernemers 
Café. Zij nodigden lokale architec-
ten, Leeflang Architectuur, Friso 
Woudstra Architecten en TS Archi-
tecten, uit om op 2 juli hun visie te 
geven op leegstaande panden in de 
dorpskern. 

“Hun creatieve ideeën voor leeg-
staande panden gebruiken we als 
startpunt om met alle ondernemers 
en andere stakeholders een blik in de 
toekomst te werpen”, legt Bart Veen, 
voorzitter van de VOV uit. Een paar 

‘zwarte gaten’ markeren de Vordense 
winkelstraat doordat winkeliers er 
om verschillende manieren mee op-
hielden. Maar dat betekent niet dat 
de bedrijvigheid in Vorden minder is 
geworden.

Dagelijks vinden veel inwoners en 
toeristen hun weg naar de dorpskern. 
Daarnaast heeft Vorden een bruisend 
bedrijfsleven. Afgelopen jaren zagen 
veel kleine bedrijven het licht.

Toekomstgericht
“Die aspecten én het feit dat we ons 
dorp aantrekkelijk willen houden, was 
voor ons reden om te zoeken naar een 
creatieve oplossing”, aldus Veen. “We 
willen de kern nieuw leven inblazen. 

In plaats van achterom kijken willen 
we toekomstgericht, blikverruimend 
en aantrekkelijk bezig zijn. Daarom 
nodigden we lokale architecten uit 
om hun licht te laten schijnen over de 
leegstaande winkelpanden.”

Over de plannen die de architecten-
bureaus gaan presenteren, kunnen de 
initiators nog weinig zeggen. Martien 
Pater, voorzitter VOC: “We geven hen 
carte blanche en laten ons op 2 juli 
verrassen.

Alle Vordense 
ondernemers zijn 
uitgenodigd

Die avond zijn alle Vordense onder-
nemers, de politiek en belangheb-
benden van harte welkom om mee te 
denken! Want willen we onze dorps-
kern levend houden, dan moeten we 
dat met zijn allen doen.”

Wie geïnteresseerd is moet echter 
wel eigen zitmeubilair meenemen, 
waarschuwt hij. “Om onze boodschap 
kracht bij te zetten komen we samen 
in het pand van Sueters, Dorpstraat 
15. De voormalige winkel staat leeg, er 
is geen meubilair aanwezig. De beste 
plek dus om met een schone lei te be-
ginnen!”. De avond begint om 19.30 
uur.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden via het e-mailadres van het 
VOC.
   

 ▶ info@vordensondernemerscafe.nl

V.l.n.r.: Riske Legtenberg, Martien Pater, Katja van Roosmalen en Bart Veen.

Xaf Houwers uit Aalten en Maikel Bos uit Oldenbroek rijden samen weg.

Ondernemers presenteren inspiratieavond 
‘Hart voor Vorden’

Xaf Houwers en Michel Reuser
winnaars Wielerronde van Vorden

(Advertorial)

Alles in één hand!
Wie een woning heeft krijgt regelmatig te maken met noodzakelijke 
klussen, zoals afbladderende verf, verstopte afvoeren of slecht sluitende 
deuren. Een beetje handige doe-het-zelver doet dit soort klussen zelf. Maar 
een keuken of badkamer renoveren, een serre of een dakkapel plaatsen of 
zelfs een compleet nieuwe woning bouwen, vraagt om vakmanschap.

Er gelden veel voorschriften en regels 
in de bouw waaraan voldaan moet 
worden. En natuurlijk wilt u de zeker-
heid dat u na in gebruikneming een 
beroep kunt doen op garantie en ser-
vice. Het loont dan de moeite om een 
bedrijf te kiezen dat alles van begin 
tot eind voor u kan regelen en uitvoe-
ren. Van overleg met de architect over 
een eerste schets tot en met plaatsing 
van de keuken of de douchecabine en 
het verlenen van service in de jaren 
daarna. Veel bedrijven beweren dit 
allemaal te kunnen. Bruggink doet dit 
als één van de weinigen in de regio al 
meer dan 30 jaar tot volle tevreden-

heid van duizenden klanten. De voor-
delen zijn duidelijk: U heeft maar met 
één bedrijf te doen en de hele plan-
ning wordt voor u geregeld. 

En bent u een handige klusser? Dan 
kunt u de onderdelen die u zelf kunt, 
ook zelf doen, in samenwerking met 
de vakmensen van Bruggink. Vraag 
eens naar de mogelijkheden in onze 
showroom. Wilt u deze nuttige tips 
via email ontvangen en bovendien 
elke maand nog kans maken op een 
cadeaubon van € 50,--? Abonneer u 
dan gratis op onze nieuwsbrief op 
www.bruggink-bv.nl
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www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Telefoon 0314 - 623584

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

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

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM  Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

●

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen

	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:

	 -	Trouw-	en	relatieringen

	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

•	 Inkoop	oud	goud

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

ELEKTRISCH VERSTELBARE 
BOXSPRING COMPLEET.

AFM. 160-180 x 200, 
INCLUSIEF MONTAGE

NU VOOR SLECHTS 
€ 1.395,00 

Vraag naar de voorwaarden 
in onze winkel in Hengelo Gld.

Maandaanbieding JUNI
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram pastrami + 100 gram 

boterhamworst

samen

2

98

SPECIAL

Haas op stok

2

45

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini 

filetrollade

5

98

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Vaderdagtip: 

BBQ-steaks

6

98

3 stuks

MAALTIJD IDEE

Nasi of

Bami

3

98

500 gram
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VLEESWARENKOOPJE

100 gram pastrami + 100 gram 

boterhamworst

samen

2

98

SPECIAL

Haas op stok

2

45

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini 

filetrollade

5

98

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Vaderdagtip: 

BBQ-steaks

6

98

3 stuks

MAALTIJD IDEE

Nasi of

Bami

3

98

500 gram

MAALTIJD IDEE

Nasi of Bami

 500 gram 398

VLEESWARENKOOPJE

Vaderdagtip:
BBQ-steaks

3 stuks 698

SPECIAL

Haas op stok

  100 gram 245
 

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini
filetrollade

500 gram 598

Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 20 juni (Vaderdag 21 juni)
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Zonnige prijzen!

Nijverheidsweg 6, 7255 RA Hengelo
Tel. (0575) 46 16 55 • www.regelinkschildersbedrijf.nl

Vraag vrijblijvend
een offerte voor

uw pand aan,
wij hanteren

aantrekkelijke prijzen! NIEUW!!!
Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

Geldig t/m maandag 22 juni

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

Nog een
week feest!

Kom naar de winkel voor
de superscherpe akties!

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Cursussen meetellend voor de 
Code 95

Veilig werken langs de weg
Zaterdag 27 juni.

Voor info:

Lage Weide 11, 7231 NN Warnsveld

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 
info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

1423_Gerrits_Makelaardij_80x140.eurometer   1 27-10-11   09:52

In het centrum van het dorp 
gelegen historisch gebouw 
(voormalig Gemeentehuis) 
ca. 560 m2, kavelopp. ca. 625 m2.
Bestemming: detailhandel, 
dienstverlening, maatschappelijk,
horeca. Woonbestemming 
is uitgesloten. Speculatie is 
ongewenst. Belangstellenden 
dienen een concreet plan ter 
beoordeling te overhandigen. 
De gunning is onder voorbehoud 
goedkeuring van het college 
van de gemeente Bronckhorst. 

Vraagprijs: € 129.000,- k.k.

Raadhuisstraat 20 
Hengelo Gld.

TE KOOP:

OP VOORRAAD MET € VOORDEEL!NOG 1 8 2 0 0 0

€ 2.000,-
VOORRAAD-
VOORDEEL

€ 2.000,-
VOORRAAD-
VOORDEEL

NISSAN QASHQAI
VOORRAADVOORDEEL!

DE NISSAN QASHQAI 
Er is al een nieuwe Nissan QASHQAI v.a. € 24.150,-*

v.a.  20%  bijtelling ook leverbaar als  automaat

Laan v.d. Dierenriem 29 7324 AB Apeldoorn Tel. (055) 369 62 12
Solingenstraat 3 7421 ZN Deventer Tel. (0570) 51 93 60
Kruisbergseweg 8 7255 AE Hengelo GLD Tel. (0575) 46 22 44
Kelvinstraat 2 6902 PW Zevenaar Tel. (0316) 52 35 23
www.herwers.nl/nissan

* Consumentenadviesprijs Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T 115 Visia v.a. € 24.150,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à 
€ 45,- en kosten rijklaar maken). Korting geldig op basis van huidige prijslijst, incl. BPM voordeel en lopende acties en alleen i.c.m. inruil van een auto. Aanbieding geldig op 
geselecteerde voorraad auto’s, zolang de voorraad strekt. Afbeelding kan afwijken van standaarduitvoering. Drukfouten voorbehouden.

QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan 
Nederland.



Vorden - Het Cultuurfonds Vor-
den brengt met het promsconcert 
Un viaje a Espagña y Portugal een 
flinke portie temperament naar het 
Achtkastelendorp op zaterdag 5 en 
zondag 6 september. Onder leiding 
van dirigent Joop Boerstoel brengen 
Bronckhorst Wind Symphony en 
vele solo-artiesten en dansgroepen 
een show die een lust voor oog en 
oor belooft te zijn.

Boerstoel, dirigent en tevens bestuurs-
lid van het Cultuurfonds, benadrukt 
nog maar eens wat de organisatie be-
oogt met haar activiteiten: “We willen 
de Vordense gemeenschap laagdrem-
pelige activiteiten aanbieden die gelij-
kertijd van hoge kwaliteit zijn. Activi-
teiten waar men anders voor naar de 
grote steden moet.”
Neem het tweejaarlijkse promscon-
cert dat dit jaar weer in sporthal ‘t Jeb-
bink plaatsvindt. Niet alleen op mu-
zikaal gebied het neusje van de zalm, 
de gehele ambiance moet perfect zijn. 
Het publiek zal in september amper 
doorhebben zich in een ruimte te be-
vinden waar normaal wordt gesport. 
“De wanden worden bekleed met 
mooie doeken, er worden planten en 
lantaarns geplaatst en de bezoekers 
vertoeven op comfortabele zittingen.”
Dit jaar bracht de organisatie het pu-
bliek al gedurende het jaar in de stem-
ming in aanloop naar de promscon-
certen in september met kleine voor-
stellingen, een lezing en een open-
luchtspel. De laatste activiteit in deze 
reeks vindt op zaterdag 20 juni plaats. 
Dan is er een wijnproeverij met pas-
sende hapjes bij Hotel Bakker (reser-
veren via info@bakker.nl). Vanaf nu 
zal ieder weekend een opvallende re-
clamezuil bij verschillende onderne-
mers staan om het evenement te pro-
moten. “Op deze wijze wilden we het 
dorp er bij betrekken. Verschillende 
ondernemers, maar ook de Vrienden 

van de Dorpskerk en het Kulturhus 
droegen bij aan deze activiteiten.”

Nu het publiek hiermee is opge-
warmd, kan men echt toeleven naar 
de Grand Final. Het belooft volgens 
Boerstoel een show te worden waar 
het Zuid-Europese temperament van-
af spat.
Het deel voor de pauze staat in het te-
ken van authentieke Spaanse muziek 
van Spaanse componisten. De paso 
doble en flamenco mogen daarbij ui-
teraard niet ontbreken. Ook kan het 
publiek kennismaken met La Zarzu-
ela, een Spaans operagenre.
Trots is de organisatie op de komst 
van de groep A dónde vas met Con-
chita Boon in de gelederen. Zij geldt 
als toptalent op het gebied van fla-
mencodans.
Na de pauze is er ruimte voor Portu-
gese en Spaanse muziek van compo-
nisten die niet uit één van beide lan-
den afkomstig zijn. Zoals muziek uit 
de opera Carmen van de Franse com-

ponist Bizet. Ook het Zutphense trio 
Flor de Luna geeft acte de présence 
met hun Portugese fadomuziek.
Behalve genoemde artiesten en 
Bronckhorst Wind Symphony zullen 
tenor Frank Fritschy, sopraan Irma 
ten Brinke, de uit Steenderen afkom-
stige vocaliste Marieke Visser en 
Aventus Dans uit Zutphen hun me-
dewerking verlenen. De presentatie is 
dit jaar voor het laatst in handen van 
Arie Ribbers.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de Bruna 
en VVV in Vorden en via de website. 
De entree bedraagt op zaterdag 5 sep-
tember 20 euro voor de eerste rang en 
17,50 euro voor de overige plaatsen. 
Het concert vangt die dag om 20.00 
uur aan.
Voor het concert op zondag 6 septem-
ber is prijs voor alle plaatsen bepaalt 
op 17,50 euro. De aanvang het concert 
is op zondag om 14.30 uur.
   

 ▶ www.cultuurfondsvorden.nl 

Bronckhorst Wind Symphony onder leiding van Joop Boerstoel tijdens een repetitie. Foto: Willem Schoo  

Cultuurfonds Vorden brengt Zuid-Europees 
temperament naar Achtkastelendorp

Gemeente Bronckhorst
Op donderdag 4 juni kreeg mijn 
vader een brief van de gemeente 
Bronckhorst. In deze brief was het 
volgende vermeld: Als rechthebben-
de van een graf op de algemene be-
graafplaats in Vorden. Wij (gemeen-
te Bronckhorst) hebben geconsta-
teerd dat er een bloemstukje buiten 
de maximale maatvoering van het 
graf is neergezet. Dit is ongewenst, 
omdat dit problemen kan opleveren 
bij het onderhoud van de begraaf-
plaats. Wij verzoeken u binnen twee 
maanden na verzenddatum van de 
brief het bloemstuk te verwijderen.

Het ging hier om een bloemstukje van 
ongeveer 15 bij 30 cm wat voor het graf 
stond met Pasen. Wij hebben toch heel 
raar naar deze brief gekeken en waren 
nergens bewust van dat hier strenge 
maatregelen voor werden getroffen. 
We waren al bang dat de deurwaar-
der al kwam voor ontruiming van dit 
bloemstukje.

Ik kan begrijpen als je er vaste struiken 
of planten neer gaat zetten, dat dit niet 
kan en lastig is. Wij doen elke week zelf 
om het graf schoonmaken en harken, 
dus daar hoeft de gemeente niks aan 

te doen. Nu weten we niet of dit wel 
mag, want je bent op de gemeente 
grond aan het werk. Wat we ook raar 
vinden dat de gemeente daar een 
ambtenaar voor heeft lopen die hier 
schijnbaar op moet letten. Nu konden 
we natuurlijk ook de gemeente hier op 
aanspreken over de brief, maar dan 
krijg je toch weer het antwoord dat het 
een standaard brief is. We wilden de 
gemeente ook wel een bloemetje stu-
ren met het spijt ons, maar dat komt 
natuurlijk ook weer op de gemeente 
grond staan en dan krijgen we daar 
weer een brief over.

Gemeente Bronckhorst ga toch eens 
wat anders doen dan zulke onzin brie-
ven de deur uit te sturen. Ga maar eens 
konijnen vangen op het kerkhof want 
die vreten alle bloemen en planten op 
die op de graven worden neer gezet en 
graven gaten onder de stenen.

Waar we wel heel eerlijk over moeten 
zijn dat de Algemene Begraafplaats in 
Vorden er heel mooi uitziet.
   

D. Brummelman
Vorden

   

Collectanten gezocht
Vorden - Van 20 t/m 26 september 
vindt de collecte voor de Nierstich-
ting plaats. Hiervoor is men nog op 
zoek naar extra collectanten naast 
de zeer trouwe collectanten die er al 
zijn. Zo zijn er 4 mensen die al voor 
de 45ste keer meehelpen! Doet u 
ook mee?

Collecteren voor de Nierstichting kost 
u slechts een paar uur tijd. Daarmee 
kunt u écht iets voor een ander bete-
kenen. Want met elke bijdrage komt 
de draagbare kunstnier dichterbij.

U kunt zich aanmelden via www.nier-
stichting.nl/collectanten

Nierstichting
Het leven van te veel nierpatiënten 
staat in het teken van wachten. Tot 
hun bloed is gespoeld, tot er een do-
nornier is, of… tot het te laat is. De ge-
middelde wachttijd voor een donor-
nier is bijna vier jaar. Jaarlijks overlij-
den 200 nierpatiënten omdat een do-
nornier te laat komt. De Nierstichting 
zet alles op alles om de wachtlijst te 
verkorten.

   

Open middag De Vijfsprong
Vorden - Zaterdag 20 juni staan van-
af 14.00 uur veel vrijwilligers klaar 
om mensen een middagje “Vijf-
sprong” te laten ervaren, proeven 
en beleven. De ondernemers geven 
rondleidingen door de kas, de pot-
stal en met een paardentram van de 
Goldberg rijdt u langs de verschil-
lende velden. 

Cucin@Casa zorgt voor heerlijke hap-
jes om te proeven. Flor d’Luna ver-
zorgt de muziek op het terras. Er zijn 
marktkraampjes met verse groente, 

bloemen, kaarten en uiteraard is de 
nieuwe winkel geopend. De schaaps-
herder van kudde ‘t Niejboer is met 
een aantal schapen en lammeren op 
een veld aanwezig. En voor de kinde-
ren is er een klein circus, een verha-
lenverteller en een speurtocht. “Rond 
vijf uur gaan eigen kokkin Jet & Crew 
een heerlijke maaltijd bereiden. Er 
zijn nog een paar plaatsen vrij en op-
geven kan via het e-mailadres.
   

 ▶ lekkeretenbijdeboer@gmail.com

Op donderdag 25 juni sluit het Vordens 
Ondernemerscafé het eerste halfjaar traditie-
getrouw af met een leuke activiteit voor haar 
leden. Het jaarlijkse ‘zomeruitje’ vindt dit keer 
plaats op een bijzonder landelijke locatie: 
Schaapskooi ’t Niejboer in Warnsveld (op 
fietsafstand van Vorden). Hier zal men kennis 
maken met schaapherder Maarten van Baaren 
en zijn schaapskudde. 

Het programma start om 18:00 uur met een 
ontspannen wandeling over de heide (circa 1 
uur), waarbij Maarten door de organisatie geïn-
tervieuwd wordt over zijn bijzondere beroep en 
natuurlijk de ondernemerskant ervan. Wie heeft 
er niet ooit van gedroomd om schaapherder te 

worden? Maar hoe word je dat eigenlijk? Kan je 
er van leven? En hoe pakt hij dat aan? Terwijl de 
groep lekker aan de wandel is met de schaaps-
kudde, is Dick Vlogman van de gelijknamige 
keurslager uit Vorden al druk in de weer met het 
voorbereiden van het diner. Een heus BBQ-diner 
staat op het programma, bereid met behulp van 
de ‘slow cooking’ methode. Dick zal de aanwezi-
gen bovendien uitleg geven over de mooie verse 
producten die hij bereidt en de wijze waarop. 

Wilt u ook onthaasten en een heerlijke ontspan-
nen avond tegemoet gaan met het Vordens 
Ondernemerscafé? Dan kunt u zich uiterlijk 23 
juni opgeven door een mailtje te sturen naar 
info@vordensondernemerscafé.nl

De kosten voor deze avond bedragen € 25 per 
persoon voor leden en € 37,50 voor introducés 
(all-in prijs inclusief wandeling, bbq-diner 
en drankjes). U vindt de schaapskooi aan de 
Werkseveldweg 2 te Warnsveld. Vanaf 17:30 uur 
bent u van harte welkom. 

Geen lid? Geen probleem, u kunt zich laten intro-
duceren door één van de leden of even contact 
opnemen. 

Meer info? Check onze website: 
www.vordensondernemerscafé.nl 

We zien u graag bij het Vordens Ondernemers-
café, hét platform voor ondernemende mensen!

Schaapjes tellen
Vordens Ondernemerscafé op bezoek bij Schaapskooi ‘t Niejboer

VORDENS ONDERNEMERSCAFÉVOC
De ‘reclamestier’ van het Cultuurfonds. Foto: Ruben Boerstoel

5



21 JUNI VADERDAG21 JUNI

Bouma
     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten),     Brummen, Ambachtstraat 38                                 

Iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur   

 Gratis parkeren! PP
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Vorden - Circa 30 leerlingen van 
vmbo school ‘t Beeckland in Vorden 
presenteerden op 8 juni de maquet-
tes die ze hebben gemaakt in het 
kader van de herinrichting van de 
Baakse Beek in Vorden. Het water-
schap had samen met onder andere 
de gemeente Bronckhorst en Natuur-
monumenten een prijsvraag uitge-
schreven voor de beste ideeën.

De prijsvraag sloot prima aan bij de 
projectweek ‘Leef met water’, een lan-
delijk project waar de school aan mee-
deed. Bij allerlei vakken werd iets ge-
daan met water. 

Presentatie maquettes
De leerlingen lichtten hun maquette 
enthousiast toe. Aan alles was ge-
dacht: een picknickplaats, bruggetjes, 
een voetbalveldje, stapstenen om over 
de beek heen te kunnen, een plek om 
te vissen, maar ook een ooievaarsnest, 
kano’s, een veerpontje en zonnepane-
len voor de aandrijving van een water-
rad. 
De heer Gosse Terpstra, lid van de 
Werkgroep Baakse Beek en inwoner 
van Vorden, sprak namens de jury-
leden. De juryleden waren unaniem 
in het oordeel dat alle maquettes er 
toe deden en roemden de bruikbare 
ideeën. Het was dan ook moeilijk om 
een keuze te maken. Namens het be-
stuur van het waterschap zei heem-
raad Peter Schrijver erg blij te zijn met 

de ideeën. Het project ‘Leef met water’ 
draagt bij aan het waterbewustzijn en 
hij hoopt dat meerdere leerlingen ge-
interesseerd zijn geraakt om wellicht 
in de verdere studie of in het werk 
met water aan de slag te gaan. De heer 
Schrijver reikte dan ook van harte de 
prijs voor de beste maquette uit aan 
Cindy Oldenhave en Anouk Denkers. 
Hun ontwerp sprong eruit vanwege de 

toepasbaarheid van de ideeën en de 
natuurlijke eenvoud van de maquette. 
Op donderdag 18 juni presenteren nog 
90 leerlingen hun maquettes voor dit 
project, waarbij per klas een prijs te 
winnen is. De (bruikbare en toepasba-
re) ideeën worden meegenomen bij de 
verdere planuitwerking van de herin-
richting van de Baakse Beek in Vorden. 
Dank voor de prachtige maquettes!

De beste maquette kwam van Cindy Oldenhave en Anouk Denkers.

Leerlingen ‘t Beeckland maken prachtige 
maquettes voor herinrichting Baakse Beek

Vorden - Vrijdag nam het bestuur 
van Zwembad In de Dennen in Vor-
den na bijna 15 jaar afscheid van 
Meta van Arkel. Tijdens een zelf-
gemaakt diner op het zwembad 
bedankte Wolter Ziggers Meta voor 
haar inzet en bijdrage de afgelopen 
jaren. De stichting is erg blij dat zij 
in Riske Legtenberg en Sabine Wil-
genhof twee nieuwe bestuursleden 
gevonden hebben voor het vrijwil-
ligersbestuur van In de Dennen. 

Op de foto (v.l.n.r.) staat het huidige 
bestuur: Wolter Ziggers (voorzitter), 
Macha Vervoort (secretaris), Riske 
Legtenberg (vrijwilligersbeleid), Sa-
bine Wilgenhof (personeelsbeleid), 
Marieke van Loo (communicatie en 
pr) en Diana Willemsen (penning-
meester).
Afgelopen jaren hebben in het teken 
gestaan van de verzelfstandiging van 
het bad. “Dat was een lange weg voor 
team en bestuur. Nu gaan we verder 
op eigen kracht, zonder gemeente-
subsidie. In principe moet het be-
stuur een bedrijf runnen en dat is een 

hele klus. Helaas draaien we op dit 
moment negatief. Dat moet verande-
ren.” Er moeten dus nog minder kos-
ten gemaakt worden en meer inkom-
sten gegenereerd. ‘Daarom zijn we 
bijvoorbeeld naarstig op zoek naar 
vrijwilligers. Dat is een van de prio-
riteiten voor dit jaar: het uitbreiden 
van het aantal vrijwilligers.’ Het bad 
zoekt vrijwilligers voor werkzaamhe-
den in het groen, onderhoudswerk-
zaamheden, baliewerkzaamheden 
en schoonmaak.
Tweede speerpunt dit jaar is de 
sponsoring. Het zwembad zou heel 
blij zijn met iemand die zou kunnen 
helpen bij het verder ontwikkelen 
van de sponsoring. Natuurlijk zijn 
er de abonnementhouders, een hele 
belangrijke groep voor het bad. “Het 
zou fantastisch zijn als iedereen een 
abonnement heeft. Als iemand niet 
zwemt is er altijd nog de mogelijk-
heid vriend van het bad te worden 
en jaarlijks een financiële bijdrage 
te doen.” Naast recreatief zwemmen 
zijn er de zwemlessen, er is een mooi 
aanbod voor jong en oud. Zo kun-

nen de kleinsten kiezen voor twee 
keer per week of vier keer per week 
zwemles A. Maar naast de inkomsten 
uit abonnementen en entree- en les-
gelden is er meer geld nodig. Daarom 
wil het bad sponsoring door bedrij-
ven graag uitbreiden. ‘We realiseren 
ons dat dat een lastige is, zeker in 
deze tijd. Immers met ons zijn er veel 
anderen op zoek naar sponsoren en 
we vissen allemaal in dezelfde vijver.’

Het bestuur hoopt dat een ieder in-
ziet dat een faciliteit als het zwembad 
een must is voor een dorp als Vorden 
en omgeving (het bestuur richt zich 
bijvoorbeeld ook op Warnsveld en 
Leesten). ‘Als veel mensen, particu-
lier of bedrijf, op welke manier ook, 
bereid zijn een bijdrage te leveren 
aan Zwembad In de Dennen, kan het 
bad de toekomst zonnig en financieel 
gezond tegemoet zien! We kunnen 
het tenslotte niet alleen.’

Interesse, vragen of suggesties? Kom 
langs op het zwembad, bel of mail 
naar info@zwembad-indedennen.nl.

De stichting is erg blij dat zij twee nieuwe bestuursleden gevonden hebben voor het vrijwilligersbestuur van In de Dennen.

Nieuw bestuur Zwembad In de Dennen: 
‘we kunnen het niet alleen’

19 T/M 21 JUNI19 T/M 21 JUNI19 T/M 21 JUNI
WEEKENDVOORDEEL!

KIJK VOOR ONZE ZOMERSE 
ARTIKELEN OP WWW.ALDI.NL
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De vakman aan het woord
Martien Plevier restaureert op authentieke wijze rijtuigen

In de keuken van zijn boerderij vertelt een goedlachse Martien Ple-
vier, oud-voorzitter van In de Reep’n en restaurateur van klassie-
ke rijtuigen,  enthousiast over zijn liefhebberij. Hij verontschuldigt 
zich voor de rommel. Want niet alleen rijtuigen worden door hem 
opgeknapt, ook zijn keuken en kamer worden door hem onder han-
den genomen en krijgen een opfrisbeurt. Hij zit nog midden in deze 
metamorfose. Onder het genot van een vers gezette kop koffie en 
de één na de andere sigaret passeert de ene na de andere anekdote. 

Het vak van rijtuigenrestaurateur sterft in Nederland 
uit. Het is erg arbeidsintensief en daardoor duur. “Ik 
ben nu bijvoorbeeld een rijtuig aan het verven. In-
middels heb ik het acht keer geverfd en heb daarbij 
acht kwasten versleten. Je vult het namelijk niet met 
plamuur maar met grondlak. Zo bouw je het laagje 
voor laagje op. Daarnaast heeft het een goede droog-
tijd nodig en dat betekent geduld. Dat heeft men te-
genwoordig niet meer”, verzucht Plevier.  Merendeel 
van het werk gaat tegenwoordig naar Polen, omdat 
het goedkoper is. Daar zijn inmiddels wel een paar 
goede restaurateurs, maar voor zijn gevoel is het re-
sultaat van hun werk het vaak nét niet.

Hij houdt van het echte ambachtelijke handwerk. 
Kussens stoffeert hij zelf met de juiste stof, al moet 
die helemaal uit Engeland komen en zo zegt hij: “Het 
laatste naadje van het kussen naai je met de hand 
dicht. Daar zet je geen rits in zoals ik sommigen zie 
doen. Dat kan echt niet!”. Leidsels, kappen en spat-
schermen hij maakt het met de hand en naait het 

op industriële naaimachines, maar het liefst met de 
hand, omdat dat de mooiste steek geeft. Het vinden 
van de juiste materialen blijft een uitdaging maar 
wordt wel steeds moeilijker. “Ik heb wel zo mijn 
adresjes in binnen- en buitenland, maar het één na 
het andere bedrijf gaat failliet of moderniseert en 
gooit de ‘oude zooi’ weg. Doodzonde!”, aldus Plevier. 
Hout vormt ook een probleem. “Iepenhout is het 
mooist, het heeft een mooie vlam en is goed buig-
zaam als je het stoomt of brandt. Maar door de ie-
penziekte is het schaars geworden”. 
Hij heeft een hekel aan mensen die het al gauw goed 
vinden. “Nee, daar moet ik niet zoveel van hebben. 
Als je een rijtuig laat opknappen dan moet je het 
goed doen. Het moet tot in de finesse kloppen”, zegt 
Plevier vurig.
Op de deel van zijn boerderij staan naast vele prij-
zen verschillende prachtige rijtuigen, waaronder zijn 
pronkstuk die bestemd is voor zijn dochter. “Ik kon er 
een hele goede prijs voor krijgen, maar heb het voor 
haar bestemd. Zo kan ik hem niet verkopen”, zegt hij. 

Sinds 1 oktober 1975 kent Vorden een menvereniging. Dit jaar bestaat ‘Aanspanning In de Reep’n’ 
veertig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de vereniging op zaterdag 27 juni as. een 
presentatiedag. Op de parkeerplaats voor Hotel Bakker worden vanaf 11.00 uur meer dan dertig rijtui-
gen getoond waarover de aanwezige eigenaren en experts u alles kunnen vertellen. Ook kunt u gratis 
een rit maken met een Jan Plezier en zijn er andere activiteiten. U bent van harte welkom voor dit 
kijkje ‘achter de schermen’.

Secretariaat in de Reep’n
Mevr. W. Boogers-Eggink
Hoetinkhof 83
7251 WK Vorden
www.kastelenrit.nl

Programma 27 juni
11.00 uur
Opening door voorzitter Johan Heuvelink

Vanaf 11.00 tot 16.00 uur 
• Rondritten door het dorp met de Jan Plezier
• Tuigenmaker aan het werk
• Uitleg over de tuigen
• Uitleg over de verschillende rijtuigen
• Onderhoud aan de rijtuigen
• Foto maken in oude kledij op een rijtuig 
• Ponyrijden voor de kleintjes
• Het paard bij de Fysiotherapeut
• Doorlopende presentatie in het koetshuis
• Terras
• Snuffelen op de bric-á-bracmarkt met oude 

paardenspulletjes
• Paarden bekijken en uitleg over de rassen
• Informatiestand over de vereniging en de 

Kastelenrit
• Muzikale omlijsting 

40-jarige menvereniging In de Reep’n Vorden
27 juni presentatie in het dorp 9 augustus Kastelenrit

1975 - 2015

Aan het woord: Johan Norde
Medeoprichter, erelid en oud-voorzitter

In 1975 is, als onderdeel van de rijvereniging de 
Graafschap, een afdeling aangespannen paard 
opgezet door o.a. de leden Jan Breukink, Joop 
van Druten, Willem Bakker en mijzelf.

Het volgende jaar is de eerste kastelenrit gereden 
met als hoogtepunt twee prachtige aanspanningen 
van de koninklijke stallen. 
Het topjaar qua aantal deelnemers was 1991 met 167 
aanspanningen. Een bijzondere gebeurtenis was er 
in 1994: het optreden van leden van In de Reep’n 
op de internationale vierspanwedstrijd in Breda 
met een carrousel van dresseerkarren. In 2000 ben 
ik na een prachtige periode van 25 jaar voorzitter te 
zijn geweest opgestapt. Ik hoop, ondanks de vergrij-
zing, dat wij over 10 jaar het 50-jarig jubileum van 
de menvereniging mogen vieren en zie uit naar de 
presentatie op 27 juni.

De vereniging is opgericht in een periode waarin 
hernieuwde belangstelling kwam voor het aange-
spannen rijden met paard of pony en authentieke 
rijtuigen. De naoorlogse industrialisatie heeft aan-
vankelijk het paard als trekdier op de achtergrond 
geplaatst. Hierdoor was er ook nauwelijks nog be-
langstelling voor rijtuigen en koetsen. Juist eind 
jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw kwam men tot het besef dat er wel erg veel 
verloren was gegaan en het zinvol was om het res-
tant aan rijtuigen veilig te stellen.

In de Reep’n is ook de organisatie achter de lan-
delijk bekende Kastelenrit. Elke tweede zondag 
van augustus herleven oude tijden in Vorden. Au-
thentieke rijtuigen rijden door onze omgeving en 
de koetsiers en hun gasten genieten van prachtige 
kastelen en de  gastvrijheid van de Vordenaren.

De huidige voorzitter van de vereniging, Johan 
Heuvelink, vertelt: “In de Reep’n is een actieve 
menvereniging met regelmatig, door de leden ge-
organiseerde, ritten door de unieke omgeving van 
Vorden. Van april tot september zijn er wekelijks 

menlessen voor de leden met 
een eigen aanspanning. In de 
winter organiseren wij lezin-
gen en klusavonden. Momen-
teel telt in de Reep’n 69 leden 
die samen ongeveer 45 rij-
tuigen/wagens en evenzoveel 
paarden hebben. Wij hopen op 
27 juni u te ontmoeten en ons 
enthousiasme voor onze hob-
by op u over te kunnen bren-
gen.”

Johan Heuvelink is lid vanaf 
1984, vanaf eind jaren zeven-
tig was hij als vrijwilliger al 
betrokken bij de Kastelenrit. 
Vanaf 1992 heeft hij diverse 
bestuursfuncties bekleed. Zelf 
heeft hij maar vier keer met 
authentiek gerij meegereden, 
maar dit jaar zal hij als voor-
zitter opnieuw vooraan in de 
stoet rijden.



Een van de jongere leden:
Johann Haasnoot 
Op tienjarige leeftijd ben ik in 1989 in aanraking 
gekomen met het aangespannen rijden. Een fa-
milielid van mij was stalhouder midden in ons 
dorp met tien paarden en een grote verzameling 
rijtuigen. Ik mocht daar helpen, het was een jon-
gensdroom en ik raakte prettig besmet met het 
paardenvirus!

Naast rijden met een oude dresseerkar mocht ik als 
palfrenier helpen tijdens bruiloften en op mijn vijf-
tiende zat ik voor het eerst op de bok van een van 
de volgkoetsen. Enkele jaren later heb ik mijn eer-
ste aankoop gedaan. Een schimmel pony welke nog 
steeds in mijn bezit is. De vos ben ik bij toeval tegen-
gekomen waardoor de stap naar het tweespan rijden 
gemaakt kon worden. Met deze pony’s gingen wij 
deelnemen aan tochten in de bollenstreek. Hierdoor 
werd de interesse voor het authentiek gerij aange-
wakkerd. Na het ontmoeten van mijn vriend Mark en 
mijn verhuizing naar Vorden ging het in een stroom-
versnelling. De aanschaf de Transportable Phaeton 

en restauratie ervan heeft ons wel veel plezier gege-
ven. Na drie jaar was hij klaar en gingen we in 2011 
naar Wapenveld voor de eerste beoordeling met dit 
rijtuig. Wonder boven wonder was de beoordeling 
meer dan voldoende waarmee bevestigd werd dat de 
restauratie goed gelukt was. Al met al resulteerde dit 
in 2014 in het behalen van de titel Nederlands kam-
pioen tweespan pony’s in de categorie 1, het authen-
tiek gerij.
Naast het rijden ben ik ook in aanraking gekomen 
met de organisatorische kant en in 2010 ben ik ge-
vraagd om zitting te nemen in het bestuur van de 
Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij (NVTG). 
Zo vergaar ik veel kennis over het authentiek gerij in 
Nederland en de landen om ons heen.

Bakker en rijtuigen horen bij elkaar
Vorden, de Kastelenrit en Hotel Bakker, een drie-eenheid, die onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. “Vanaf het bestaan van In de Reep’n, nu veertig jaar geleden, was mijn vader Willem lid van de 
vereniging en verbonden met de eerste Kastelenrit die zij organiseerde. Vele deelnemers aan de rit 
verbleven in het hotel en kregen op de dag van de rit tijdens de pauze dikke groentesoep uit de keuken 
van het hotel.  Na veertig jaar is dit nog precies hetzelfde. Een traditie die we in ere houden”.

Aan het woord is Klaas Bakker,  zoon van Willem, die  
net als zijn vader een liefhebber is van de hippische 
sport en van de klassieke rijtuigen in het bijzonder.
“Mijn vader is koetsen gaan verzamelen in de jaren 
vijftig, toen ze niet meer in zwang waren. Sommige 
Vordenaren kwamen het rijtuig zelfs gewoon bren-
gen, want bij hen stond het in de weg”. Dit heeft ge-
resulteerd in een schuur vol prachtige opgeknapte 
rijtuigen, voor twee of meer personen, met of zonder 
dak boven je hoofd. Klaas heeft zelf al lang geen paar-
den meer, maar huurt deze om voor zichzelf of voor 
gasten van het hotel een klein of groot rijtuig aan te 
spannen, afhankelijk van de grootte van de groep. Zij 
rijden dan net als bij de Kastelenrit door het prachti-
ge coulissenlandschap van de Achterhoek. 

“Vorden en omgeving heeft paardenliefhebbers veel 
te bieden. Een prachtige omgeving met een uitge-
breid netwerk aan ruiterpaden en je kunt hier prima 
aangespannen rijden. De Kastelenrit heeft Vorden 
mede op de kaart gezet. Elk jaar weer probeert de or-
ganisatie een afwisselende tocht uit te stippelen en 
elk jaar weer slaagt men daar bijzonder goed in!” 
De deelnemers van de Kastelenrit weten dit te waar-
deren en komen daarom graag terug. Ondanks de 

populariteit ziet Bakker de deelnemende groep wel 
steeds meer vergrijzen. ”En dat is ook wel logisch, 
want deze hobby kost heel veel tijd, geduld en geld. 
En dat hebben - de meeste - jongeren niet of ze heb-
ben het er niet voor over. Bovendien moet je een wei 
en paarden hebben. Je koetsiersdiploma halen, tijd 
en zin hebben in heel veel poetswerk vóór en na de 
rit, want het rijtuig moet wel glimmen. Het is ten 
slotte een pronkstuk!”, besluit Bakker. 

Familie Te Roller: trouwe deelnemer kastelenrit
Al meer dan twintig keer heeft de familie Te Rol-
ler uit Zieuwent deelgenomen aan de kastelenrit. 
Deze prominente deelnemer en veelvuldig prijs-
winnaar komt altijd met veel genoegen naar Vor-
den. Vooral de prachtige omgeving en de menta-
liteit van de andere deelnemers maken deze rit 
altijd weer gezellig.
Mevrouw Te Roller kijkt met plezier terug naar het 
jaar dat zij voor het eerst meededen met hun nieuwe 
paard ‘om te proberen’. Het was een prachtige, maar 
erg warme zomerdag. Bij terugkomst op de kasteel-
weide konden ze dan ook niet wachten om de strop-
dassen los te maken en de hoeden af te zetten. Ter-
wijl ze daarmee bezig waren bleek dat ze de prijs van 
het schoonste geheel van de dag hadden gewonnen; 
dus in vol ornaat terug de ring in moesten. Totaal on-
verwacht maar daardoor des te memorabeler.

Onze jaarlijkse Kastelenrit is niet 
mogelijk zonder de medewerking 
van de onderstaande sponsoren:
Hotel restaurant Bakker
Davorta bloemen
De Covik grondverzet
Eskes cafe
Hoveniersbedrijf Piek Zweverink
Knoef Camperbouw
LMB Vorden B.V.
Loonbedrijf Groot Enzerink
Loonbedrijf Haaring
MD Meubels
Paardenpension Oude Meulenbrugge
Poelier Hoffman
Rietdekkersbedrijf Hissink
Rouwenhorst pensionstalling 
Ruiterkamp aannemersbedrijf
Salon Marianne huidverzorging
Siemerink Opticien
Timmerbedrijf Schotman
Woonadvies Lammers
“De Byvanck” kampeer -logeerboerderij
Acc.& belast.adv. Bloemendaal & Wiegerinck
Auto- en motorrijschool Horstman
Auto-, rijwiel- en taxibedrijf Klein Brinke
Bakkerij Joop
B. D. landbouwbedrijf De Vijfsprong
Bosrestaurant De Reehorst
Bruna
Café restaurant de Herberg 
CWV Medo
Davinci for Hair
De Graafschap Dierenartsen
Dutch PC Electronics
Echte bakker Van Asselt
Fa. Martens
Greenroom Bloemen
Giesen Schoenmode
Helmink Wonen
Hoveniers en bestratingsbedrijf Bleumink
Landgoed ‘t Onstein
Oonk Tuigenmakerij
Dierenhotel “Het Grote Veld”
Pannenkoekenhuis De Vordense Pan
Rietdekkersbedrijf Otten
Installatiebedrijf W. Bosman
Rijwiel en bromfietsbedrijf Slotboom
Schilder en decoratiebedrijf Fresco
Schildersbedrijf Besselink
Schildersbedrijf Peters
Smederij Oldenhave
Spuiterij Vos
Taveerne de Wildenborcherhof
Tegelzetbedrijf Bulten
Timmerbedrijf Besseling
Tuigenmakerij M. Elders
Visser Mode
Weulen Kranenbarg Tuin en Erf
Bistro de Rotonde
Kluvers Dierenspeciaalzaak
Dijkman Bouwbedrijf
Friso Woudstra Architecten
Hulleman notariskantoor
Sandberg Vaillant Advocaten
Van Zeeburg, Luimes & Lebbink makelaars
Vlogman keurslagerij
Volvo Arendsen
Welkoop Vorden
Wentink Installatie
Wiltink Installatiebedrijf
Amcor Flexibles Zutphen B.V.
Bouwbedrijf Van Zeeburg
Print Copy Service Zutphen
Rabobank Noord- en Oost Achterhoek
Tentaround
Slijterij Sander Pardijs
De Witte Smid
IJsbuffet Kerkepad
Vakantiehuis De Zanding
Veilingcommissie Vorden
Vanadis uitvaartverzorging



De KunstBus Vorden gaat 
weer rijden
Vorden - Het programma van de 
KunstBus Vorden voor het seizoen 
2015/2016 is bekend en de folder is 
gedrukt. Kunst en cultuurliefheb-
bers van 60 jaar en ouder kunnen 
ook dit jaar meegaan naar schouw-
burg, theater of museum.

Oorspronkelijk is de KunstBus van de 
Provincie uitgegaan, later overgeno-
men door onder andere de Stichting 
Welzijn Vorden. “De opzet is om een 
bus te laten rijden naar de schouw-
burg, een museum is er later bij ge-
komen, voor mensen die wat ouder 
zijn, soms alleen zijn en het niet leuk 
vinden om alleen naar een voorstel-
ling te moeten,” legt Lamien Nijhoff 
uit. “Als je dan met zo’n groep gaat dan 
ontmoet je allerlei mensen en dan is 
het gewoon gezellig. In de pauze zijn 
er mensen met wie je een kop koffie 
kan drinken.”

De werkgroep bestaat uit Lamien Nij-
hoff, Antoinette Timmer, Nienke Slab-
bekoorn en Josefine Meijer en is al 
vanaf het begin samen. Elk jaar wordt 
een programma gemaakt, waarvan 
zij denken dat het de mensen aan-
spreekt. Antoinette is kunsthistorica 
en kent alle musea in de buurt. In de 
bus vertelt zij van alles over het mu-
seum en mag soms zelf de rondleidin-
gen verzorgen.

“De voorstellingen in de schouwbur-
gen proberen we zo gevarieerd moge-
lijk te doen en niet in het weekend,” 
vertelt Nienke Slabbekoorn.
Soms vinden mensen het een hele on-
derneming om naar een schouwburg 
te gaan. Wie met de KunstBus mee-
gaat kan kiezen uit vier opstapplaat-
sen: Museum voor Heiligenbeelden 
Kranenburg, Dorpsstraat en de Weh-
me Vorden en de rotonde Beeklaan 
in Wichmond-Vierakker. Vervolgens 
worden zij bij de voordeur van de 
schouwburg of het museum afgezet. 

Bets van Tongeren is een enthousiaste 
deelnemer. “Dit is toch fantastisch, 
dat dit zo georganiseerd wordt! Petje 
af, voor jullie bij deze,” reageert zij bij 
het zien van het nieuwe programma, 
wat Lamien Nijhoff en Nienke Slab-
bekoorn dit jaar gezamenlijk hebben 
opgesteld. “Je bent met een bepaalde 
groep, het is gewoon gezellig.”

Deelnemers trekken met elkaar op 
en raken met elkaar in gesprek. Betsy 
en Ron Nijenhuis gaan graag naar het 
theater en musea. Ze reizen dan met 
de trein. “We gaan al meerdere jaren 
mee met de KunstBus Vorden en we 
schrijven in voor het hele programma.
“
Deelnemers die elk jaar meegaan, 
krijgen als eerste de nieuwe folder in 
de brievenbus. Het aanmeldingsfor-
mulier kan dan worden ingevuld en 
bij Stichting Welzijn Vorden in het 
Dorpshuis worden gebracht, voor 13 
augustus 2015. Voor nieuwe belang-
stellenden liggen de folders bij de 
pedicure, de bibliotheek of het dorps-
centrum. “Verder hangen we affiches 
in Vorden, Wichmond en omstreken, 
overal waar veel mensen komen.”
Na de inschrijftermijn krijgen de 
mensen een ontvangstbevestiging, la-
ter een informatiebrief met de tijden 
en opstaptijden van de bus.

Het KunstBus programma
2015/2016:
15 oktober: Tentoonstelling Turner in 
Museum de Fundatie, Zwolle.
3 december: Liesbeth List en Anne-
marie Oster, Schouwburg Lochem.
7 januari: Bram van der Vlugt en Oren 
Schrijver, Theater Hanzehof Zutphen.
24 februari: The African Mamas,
Theater Amphion Doetinchem.

   

 ▶ www.welzijnvorden.nl/index.php/
activiteiten/kunstbus

Wichmond - In de Protestantse kerk 
te Wichmond vindt op zondag 21 ju-
ni om 15.30 uur een optreden plaats 
van van het Oegandese Kidsgear 
Children’s Choir. Dit Oegandese 
kinderkoor, bestaande uit 16 kin-
deren en jongeren in de leeftijd van 
8-16 jaar, zal gedurende een klein 
uur een spetterend optreden geven 
met Afrikaanse zang en dans.

De groep is afkomstig van de basis-
school Kidsgear en van de middelbare 
school Hoys College in Bukomansim-
bi, Oeganda. Het koor is voor het eerst 
in 2009 naar Nederland gekomen om 
een tournee door ons land te maken. 
Ook toen traden ze op in deze kerk. 
Ze verblijven deze keer 11 weken in 
Nederland en België en treden op in 
scholen en kerken.
Het doel van de tournee is het bekend-
heid geven aan het werk van stichting 
Up4s, het werven van nieuwe spon-
sors en het inzamelen van geld. Het 
idee is dat de kinderen van het koor 
zingen en dansen voor hun eigen 
toekomst en die van hun leeftijdsge-
nootjes in Oeganda. De toegang van 
dit optreden is gratis maar uiteraard 
is er de mogelijkheid een gift te doen. 
Rond dit optreden is er een marktje 
waar zelfgemaakte Afrikaanse spulle-
tjes worden verkocht.

Voor meer informatie over de stich-
ting Up4s, zie de website.
   

 ▶ www.ups4.nl Het Oegandese Kidsgear Children’s Choir  komt naar Wichmond. 

Oegandees kinderkoor geeft optreden in 
Protestantse kerk Wichmond

Sommige nummers werden door kenners van Ierse muziek bij de eerste tonen al herkend

Ierse sferen in het zonnige Baak

Toeristenconcerten in de Vordense
Dorpskerk gaan weer van start
Vorden - Op donderdagmiddag 25 juni aanstaande gaan in de Vordense 
Dorpskerk de wekelijkse toeristenconcerten weer van start. Elke week, tij-
dens het zomerseizoen, op de donderdagmiddag vanaf 15.30 uur een half 
uurtje genieten van het mooie Lohmanorgel in de rust van de Dorpskerk. 
Vaak ook weer dit seizoen met een ‘plus’ erbij.

Het spits wordt afgebeten door twee 
Vordense musici. De vaste bespeel-
ster van het orgel, Mirjam Berendsen 
neemt voor dit Openingsconcert haar 
gade Wilbert mee. Wilbert is een veel-
zijdig musicus en is naast organist ook 
pianist, dirigent en beiaardier. Wat er 
tijdens dit Openingsconcert op beider 
lessenaars staat is nog een verassing.

Mirjam Berendsen
Zij studeerde orgel bij Theo Jellema 
aan de Hogeschool voor de Kunsten te 

Arnhem. In 1993 studeerde zij af. Aan-
sluitend studeerde zij orgel bij Pieter 
van Dijk en Hans van Nieuwkoop aan 
het Sweelinck Conservatorium te Am-
sterdam, waar zij ook de propedeuse 
voor de studie Kerkmuziek behaalde. 
De opleiding Kerkmuziek voltooide 
zij in 2003 aan het Conservatorium te 
Enschede.

Wilbert Berendsen 
Hij behaalde zijn diploma Docerend 
Musicus Orgel en Kerkmuziek in 1994 

en Uitvoerend Musicus Orgel in 1997. 
Wilbert Berendsen is cantor-organist 
van de Protestantse Gemeente Anger-
lo-Doesburg waar hij de vaste bespe-
ler is van het monumentale Walcker-
orgel uit 1916, verbonden als docent 
aan de Muziekschool Oost-Gelder-
land en aan de Opleiding Kerkmuziek 
van de PKN te Doesburg. Hij geeft 
regelmatig concerten in Nederland 
en trad ook op in Duitsland, België, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Tsjechië 
en Spanje; daarnaast is hij een veelge-
vraagd begeleider en continuospeler 
(orgel en klavecimbel).
Toegang vrij / vrije gift na afloop.
   

 ▶ vriendenvandedorpskerkvorden.nl

Baak - Een kleine honderd bezoe-
kers hebben afgelopen zondag in 
de prachtige boomgaard van de St. 
Martinuskerk genoten van Ierse 
klanken. Hiervoor had de Stichting 
Vrienden van de Parel van Baak in 
samenwerking met Podium Baak 
voor het derde jaar op rij Celtic 
Wind uitgenodigd voor een open-
luchtoptreden.

De vijfkoppig tellende, uit de om-
geving van Didam afkomstige band 
speelde verschillende ballads, stevige 
songs en instrumentale nummers in 
de basiscombinatie van gitaar, man-
doline, viool en percussie. Het publiek 
zat gezellig onder het genot van een 
drankje en een hapje te genieten op 
één van de vele houten stoelen mét 
knielkussen uit de kerkbanken. An-
deren stonden aan de zijkant met 
een Iers biertje, zaten op een pick-
nickkleed en een enkeling lag lekker 
languit in het gras. Het eenmaal warm 
gedraaide publiek pikte het aansteke-
lijke ritme op door mee te klappen en 
een aantal kwam uiteindelijk los van 

de stoel en danste heerlijk mee. Een 
welverdiend applaus klonk voor de 
muzikanten na het wegebben van de 
laatste noten. Woordvoerder van de 

organisatie Henk Samberg bedankte 
band, sponsoren, gebroeders Klaar-
bergen, familie Brinkman en Herf-
kens en alle vrijwilligers.

Celtic Wind in de boomgaard van de St. Martinuskerk.

Lamien Nijhoff, Nienke Slabbekoorn, Betsy en Ron Nijenhuis, Bets van Tongeren.

Nachtelijk avontuur op het 
Grote Veld
Regio - Voor avontuurlijk ingestelde 
wandelaars houdt Natuurmonu-
menten op zaterdagavond 20 juni 
de bijzondere Midzomernachtloop. 
Een uniek wandelevenement voor 
het hele gezin waarbij natuurbele-
ving en natuurbescherming samen-
gaan. In deze regio vindt de tocht 
van 5 km op het Grote Veld plaats 
bij de Schaapskooi. Starttijd tussen 
22.00 en 23.30 uur. 

Deelname kost € 14,50 voor volwas-
senen en € 7,50 voor kinderen. Geïn-
teresseerden vinden meer informatie 
en kunnen zich aanmelden op www.
midzomernacht2015.nl. De opbrengst 
gebruikt Natuurmonumenten voor de 
aankoop van nieuwe gebieden.

Nachtzwaluwen en nachtbrakers
Wandelen in de schemering of in het 
donker zet je zintuigen op scherp. Bij 
weinig zicht ervaar je geuren en geluid 

veel intenser. Tijdens de Midzomer-
nachtloop op het Grote Veld kom je 
alles te weten over nachtdieren zoals 
nachtzwaluw, nachtvlinders en nacht-
brakers.

Wie het wandelen in het duister toch 
een beetje spannend vindt, kan een 
lampje meenemen. En ook al is het 
nagenoeg zomer, de nachten kunnen 
evengoed flink afkoelen. Dus denk 
aan warme kleding. En zorg ook zelf 
voor wat te eten en te drinken.

Natuurgebieden zijn in de regel niet 
toegankelijk tussen zonsondergang 
en zonsopkomst, maar tijdens de 
Midzomernacht op 20 juni maken de 
boswachters van Natuurmonumenten 
een uitzondering en zetten diverse 
wandelroutes uit. 
   

 ▶ www.midzomernacht2015.nl
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‘t Beeckland ontvangt het
Challenge Day keurmerk
Vorden - Donderdag 4 juni ontving 
‘t Beeckland het officiële Challenge 
Day keurmerk. Dit keurmerk is in 
november 2013 in het leven geroe-
pen Alle scholen die minstens twee 
achtereenvolgende jaren of seizoe-
nen voor Challenge Day hebben ge-
kozen als middel voor verbinding 
en wederzijds begrip, ontvangen dit 
symbool.

Het keurmerk is van plexiglas waarin 
de naam van de school is gegraveerd. 
Een mooi symbool om op te hangen 
in de school, zodat docenten en leer-
lingen worden herinnerd aan de ma-

nier waarop ze graag met elkaar om 
willen gaan. Drie jaar geleden deed ‘t 
Beeckland mee aan de televisie-uit-
zending Over de streep, het bekende 
tv programma. Docenten en leerlin-
gen waren onder de indruk van het 
positieve effect van de deelname aan 
het programma. 

Besloten werd om het project, zonder 
TV, op school jaarlijks voort te zetten 
met de naam Challenge Day. Concept 
en inhoud zijn hetzelfde. Zolang ‘t 
Beeckland de meerwaarde van dit con-
cept voor zijn leerlingen ziet, keert Chal-
lenge Day ieder jaar terug op de school.

Wichmond - Maar liefst 800 ver-
schillende soorten fuchsia’s bloeien 
er momenteel in de tuin van de fa-
milie Elsman aan de Baron van der 
Heijdenlaan 24 in Wichmond. Vrij-
dag 19, zaterdag 20 en zondag 21 
juni is de unieke fuchsiatuin weer 
opengesteld voor publiek tijdens de 
Landelijke Open Tuindagen. Alle 
drie dagen van 10.00 tot 17.00. Ook 
op 31 juli en 1 en 2 augustus is de 
tuin opengesteld.

“Het is allemaal in 1980 begonnen met 
een paar stekjes en we zijn er nu al 35 
jaar mee bezig. De hobby is sindsdien 
uit de hand gelopen want we hebben 
sindsdien al ruim duizend verschil-
lende soorten fuchsia’s gekweekt”, zo 
verklaren Arie (67) en Hermien Els-
man (65). In de loop der jaren heb-
ben Arie en Hermien Elsman ook zelf 
nieuwe soorten/kruisingen gekweekt 
die officieel goedgekeurd zijn door de 
Nederlandse Fuchsiabond. In totaal 
zestien officieel zelf goedgekeurde 
fuchsia’s’. De eerste kreeg begin jaren 
negentig de naam Elstar en vorig jaar 
was de laatste genaamd Smedekinck, 
vernoemd naar de landelijke fuchsi-
ashow in Zelhem bij museumboer-
derij Smedekinck. Momenteel zijn 
er nog ongeveer 800 verschillende 
soorten te zien in de tuin. Goed voor 
in totaal meer dan tweeduizend plan-
ten. “Maar we gaan wat minderen in 
aantallen en soorten. Daarom is het 
komend weekeinde ook mogelijk om 
oudere planten te kopen uit de tuin 
zelf”, zo verklaart Arie. Maar liefst 800 soorten verschillende fuchsia’s zijn er in de tuin.

Open tuin: unieke verzameling 
800 soorten fuchsia’s familie Elsman

De biologische boerderij houdt haar jaarlijkse open dag

Lekker naar boerderij Groot Brandenborch

Schuldhulpmaatje Bronckhorst ook een 
verrijking voor gemeente
Bronckhorst - In 2014 heeft een groot aantal mensen/gezinnen zich tot Schuld-
hulpmaatje Bronckhorst gewend. 43 hulpvragers werden door de stichting, 
geheel belangeloos, begeleid en dit aantal neemt alleen nog maar toe. 13 ge-
certificeerde vrijwillige maatjes zijn in 2014 bijna 3000 uur actief geweest.

Hun werk bestaat uit het helpen in-
ventariseren van de schulden, het 
analyseren van de schuldenproble-
matiek, budgetteren, helpen bij het 
invullen van inkomensformulieren, 
contacten met incassobureaus en 
het begeleiden en ondersteunen van 
de hulpvragers naar het traject van 
schuldhulpsanering (WSNP). Een 
schuldhulpmaatje neemt niet het 
werk over van professionele hulpver-
leners, hij biedt morele en praktische 
ondersteuning als aanvulling op de 
professionele hulp. Grote problemen 

als bijvoorbeeld dreigende uithuis-
zettingen worden direct opgepakt. 
De insteek is om de cliënt te leren 
zelfstandig zijn financiën op orde te 
houden. Uit landelijk onderzoek blijkt 
dat bij het inschakelen van een ma-
tje het slagingspercentage van WSNP 
trajecten stijgt van 30% naar 70%. Uit 
onderzoek door Regioplan samen met 
de Hogeschool Utrecht is gebleken 
dat iedere geïnvesteerde euro er drie 
oplevert. Het werk van schuldhulp-
maatje levert de gemeente Bronck-
horst aanzienlijk financieel voordeel 

op. De stichting biedt ook haar hulp 
aan bedrijven die te maken hebben 
met loonbeslag en ZZP-ers met finan-
ciële problemen.
De stichting wordt financieel onder-
steund door de gemeente Bronck-
horst en diverse landelijke en regio-
nale subsidiënten. Sinds de gemeen-
ten extra middelen hebben ontvangen 
(Klijnsmagelden) haken verschillen-
de subsidiënten af, omdat van de ge-
meente een hogere bijdrage verlangd 
mag worden. Schuldhulpmaatje 
Bronckhorst kan dan ook haar be-
langrijke werk alleen maar voortzet-
ten, wanneer de gemeente haar subsi-
die verhoogt en structureel maakt. De 
stichting is daarover in overleg met de 
gemeente Bronckhorst.

Vorden - Biologisch boerderij Groot 
Brandenborch houdt zondag 21 juni 
haar jaarlijkse open dag. Boer Arjan 
Wijnstra en boerin Natasja Bekkers 
sluiten aan bij de landelijke open 
dagen ‘Lekker naar de boer’ van de 
biologische bedrijven.

Het tweetal verwelkomt u graag op 
hun kleinschalige melk- en vleesvee 
bedrijf, waarbij het achtererf voor 
de gelegenheid is ‘omgetoverd’ tot 
een heus marktplein. Er zijn demon-
straties en proeverijen en ook voor 
kinderen valt er heel wat te beleven. 
Kalfjes aaien, kijken naar broedende 
zwaluwen, een koeienmasker maken 
of spelen in een heus strobalenhuisje. 
Ook is er het bio- boerderijspel - een 
quiz - waarbij de antwoorden op het 
erf te vinden zijn. De toegang is gratis, 
de poort is open van 10.00 tot 16.00 
uur. Boerderij Groot Brandenborch is 
te vinden aan de Brandenborchweg 1 
in Vorden (tussen Vorden en Ruurlo).
Op Groot Brandenborch wordt een 
deel van het werk met paardentrac-
tie gedaan. Omdat het erg leuk is om 
te doen en omdat paarden millieu-

vriendelijker zijn dan trekkers. Paar-
den gebruiken immers geen fossiele 
brandstoffen en paardenvoeten zijn 

veel bodem-vriendelijker dan brede 
trekkerbanden. Voor meer informatie: 
www.lekkernaardeboer.nl

Kinderen kunnen kalfjes aaien tijdens de Open dag op Groot Brandenborch.

Kaasberg
In Zuid-Beieren bevindt zich de 
SchöneggerKäse-Alm, vrij vertaald 
de ‘kaasberg’. Hier worden met veel 
passie en zorg biologische kazen 
gemaakt van dagverse silagevrije 
melk. Silagevrije melk wordt ook 
wel hooimelk genoemd, wat wil 
zeggen dat de koeien geen gefer-
menteerd voer eten. Ze krijgen uit-
sluitend voer dat in het seizoen be-
schikbaar is. In de late lente, zomer 
en vroege herfst zijn dat grassen en 
kruiden van de Alpenweiden en in de 
winter is dat hooi en diverse granen.

In de hele EU wordt slechts 3% van 
de melk silagevrij geproduceerd en 
de controle erop is streng. De koei-
en krijgen ‘gentechniekvrij’ voer (dus 
niet genetisch gemanipuleerd) en aan 
de kaas worden geen additieven toe-
gevoegd (dus geen E-nummers waar-
onder conserveringsmiddelen). Zo 
ontstaat een echt natuurproduct, een 
zuivere kaas met een volle smaak, en 
dát is te proeven! 

De SchöneggerKäse-Alm is beroemd 
om de verschillende kazen die tot de 

top behoren, al meerdere malen in de 
prijzen zijn gevallen en diverse onder-
scheidingen hebben gekregen.

Maar de belangrijkste onderscheiding 
geeft ú! Klanten die deze kazen in onze 
Zuivelhoeve-winkel proeven, reageren 
veelal enthousiast. Proeven is kopen,  
dát is de ervaring. Komt u ook proe-
ven? Momenteel krijgt de UrigerBer-
gler de speciale aandacht: deze kaas 
wordt gedurende 12 maanden gerijp-
tin één van de 32 kleine kaasmakerijen 
die boven de 2000 m grens liggen. De-
ze kaas, met z’n krachtige nootachtige 
smaak, gaat u zeker verrassen!

Een tweede kaas uit het Schönegger-
assortiment die u zeker moet proeven, 
is de Almblütenkäse. Deze kaas is wat 
zachter van structuur, maar daardoor 
pikanter van smaak. Tijdens het rijpen 
wordt de Almblütenkäsegewassen 
met een speciale roodsmeer en Alpen-
bloemenbloesems. Na het rijpen wordt 
de kaas hier ook mee ‘bekleed’. 
Alweer, dus, een van de uitzonderlijke 
kazen die u in onze winkel vindt. 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Anouschka Pijnacker overhandigt adjunct-directeur Nijhuis het keurmerk.

Coöperatiefonds Rabobank
Regio - Leden van Rabobank Noord- 
en Oost-Achterhoek kunnen van 15 
juni t/m 15 juli hun stem uitbrengen 
op de voor het Coöperatiefonds in-
gediende projecten. Elk lid mag drie 
stemmen uitbrengen op drie ver-
schillende favoriete projecten. 

Dit jaar stelt Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek € 441.000,- van haar 
winst beschikbaar voor het Coöpera-
tiefonds. Hiervoor is de regio verdeeld 
over de vijf marktgebieden: Brummen 
- Zutphen, Lochem - Bronckhorst, 
Aalten - Winterswijk, Oost-Gelre en 
Berkelland. Binnen elk marktgebied 
zijn er vijf categorieën: Sport, Scholing 
& Onderwijs, Zorg & Wonen, Cultuur 
en Stimulering werkgelegenheid. De 

nummers één in elke categorie ont-
vangen, bij realisatie, de gevraagde 
bijdrage uit het fonds. De nummers 
twee presenteren zichzelf alsnog op 
één van de coöperatieavonden in ok-
tober. Ook daar zullen leden stem-
men. Genomineerde verenigingen en 
stichtingen die niet in de prijzen zijn 
gevallen, maar wel aanwezig zijn op 
de coöperatieavond, maken alsnog 
door loting kans op een mooie geld-
prijs. Indien men wel klant is bij Ra-
bobank Noord- en Oost-Achterhoek 
maar nog geen lid, dan kan men tot 
uiterlijk 8 juli het lidmaatschap aan-
vragen via de website.
   

 ▶ www.stemophetcooperatiefonds.nl
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Oranjefeest Wildenborch op 
unieke locatie
Vorden - Het is al decennia lang de 
unieke locatie voor het vieren van 
een gedeelte van het Oranjefeest. 
Geen enkele andere Achterhoekse 
buurtschap viert haar ‘buurt- of 
volksfeest’ namelijk op een dergelij-
ke locatie. Het voorplein van Kasteel 
Wildenborch vormt zaterdag 20 juli 
weer de locatie voor het middagpro-
gramma van het jaarlijkse Oranje-
feest Wildenborch.

De buurtschap begint het Oranjefeest 
vrijdag 19 juli om 20.00 uur in Kapel 
Wildenborch, dit jaar niet met een 
barbecue, maar met een buffet met 
verschillende warme en koude lek-
kernijen. De Vordense troubadour en 
verhalenverteller Gery Groot Zwaaf-
tink zal deze avond verschillende ke-
ren optreden. Van oorsprong vormt 
het Oranjefeest Wildenborch de vie-
ring van de verjaardag van Koningin 
Wilhelmina. Maar met de komst van 
de opeenvolgende koninginnen is het 
een eigen buurtfeest geworden, waar-
bij de verbondenheid met het Oran-
jehuis nog steeds nadrukkelijk naar 
voren komt.

Zaterdagmiddag verzamelen de 
buurtbewoners zich traditiegetrouw 
om 13.00 uur bij de oprit naar het 
kasteel, waar de kinderen de ballonen 
krijgen voor de ballonnenwedstrijd. 
Vervolgens vertrekt men om 13.30 
uur, onder leiding van de Harmonie 

Vorden, richting het kasteel, waar de 
officiële opening door bewoonster 
(Ridder) Jennine van de Plassche-Sta-
ring van Kasteel Wildenborch plaats-
vindt. Direct achter het muziekkorps 
rijdt de schutterskoning van het vo-
rige jaar, die met een ponywagen van 
huis wordt opgehaald.

Het beginspel van middagprogramma 
is de eeuwenoude stoelendans op het 
grasveld op het middenplein. Aan-
sluitend vinden de diverse kinder- en 
volkspelen plaats zoals het vogel-
schieten. De commissie van Oranje-
feest Wildenborch heeft uitgebreid 
gediscussieerd over de stoelendans, 
deze verloopt de laatste jaren name-
lijk niet altijd even respectvol.

“Er worden soms halsbrekende toeren 
uitgehaald om als eerste een stoel te 
bemachtigen als de muziek ophoudt 
met spelen. Toch willen we de stoe-
lendans graag handhaven, want het 
blijft, met medewerking van de Har-
monie Vorden een mooie opening van 
het feest. We hebben de regels dit jaar 
wat aanscherpt en er worden scheids-
rechters ingezet die, als het nodig is 
een rode kaart kunnen uitdelen. Maar 
het moet wel een leuk festijn blijven. 
We verwachten dan ook alle mede-
werking van de deelnemers”, zo hoopt 
voorzitter Harrie Dinkelman van 
Oranjefeest Wildenborch.

   

Gast, doe eens rustig joh!

Ik leef Achterhoek
Vorden - Op 21 juni organiseert ‘Ik 
Leef Achterhoek’ zijn vierde bijeen-
komst in dit jaar. Spreker is Pieter 
Dekker, die in het verleden werkte 
als predikant in Vorden. Hij staat 
stil bij de manier waarop je sterk in 
het leven kunt staan, en wie wil dit 
nu niet? 

Je zult niet voor alle nadelen aan het 
leven gespaard worden, daar ben je 
nuchter in. Maar, met die teleurstel-
ling over jezelf, de scheiding van je 
ouders, het overlijden van je moeder, 
zonder werk na je dure opleiding, je 

moet wel verder. Soms is het nodig om 
het in die wervelwinden eens rustig 
aan te doen, en te focussen: ‘Gast, doe 
eens rustig, joh!’ De bijeenkomst be-
gint om 16.00 uur, duurt een uurtje, en 
wordt gehouden in het “Achterhuus”, 
Zutphenseweg 13 in Vorden. ‘Ik Leef 
Achterhoek’ organiseert verrassende 
en inspirerende bijeenkomsten voor 
volwassenen en kinderen, om samen 
te zoeken naar een zinvolle betekenis 
van het leven. In de bijeenkomsten 
staat het werk van Jezus Christus cen-
traal. Je kan ‘Ik Leef Achterhoek’ via 
Facebook.Lochem - Veel actie met motoren, 

auto’s en tractoren, een trialbike en 
bovenal een flinke dosis humor. Dat 
zijn de ingrediënten van het open-
luchtspel De Rosse Molen - Tram-
melant op het platteland. Dit stuk 
gaat zaterdag 20 juni in première in 
het Lochemse openluchttheater en 
zal ook op 24, 26 en 27 juni worden 
gespeeld. 

Henk Straalman is de schrijver en 
regisseur van dit luchtige openlucht-
spel in vijf bedrijven, dat eerder ook 
al onder de naam ‘Pas op ni-je buren’ 
in Hummelo werd opgevoerd.

Als ‘Schuinsmarcheerders’ werd het 
ook tien keer gespeeld in een uit-
verkochte Kosterskoele in Markelo. 
Nu herschreef hij het stuk nogmaals 
voor het openluchtspel in Lochem. 

Het verhaal speelt zich af op het plat-
teland van Lochem in het begin van 
de jaren zeventig. 

Stuk al eerder 
in Hummelo 
gespeeld

De periode waarin de traditionele 
landbouw plaats moet maken voor 
de schaalvergroting. De bouw van 
ligboxenstallen en ook de eerste bur-
gers die hun intrek nemen in de vrij-
komende boerderijtjes zorgen voor 
veranderingen. 

Dit geldt ook voor de familie Boer-
kamp. Zij hebben hun oude boerderij 
te koop staan. De nieuwe bewoners 

zijn ‘stadsen’ en komen voor de rust 
naar het platteland. 

Ze hebben nog een belangrijke wens: 
ze willen graag wat meer grond rond-
om het boerderijtje. De rust op het 
platteland is niet zo zeker. Al tijdens 
hun eerste glaasje wijn in de tuin is 
het al raak. Ook krijgen zij nieuwe 
buren. 

De molen wordt namelijk vrijwel op 
hetzelfde moment verkocht en de 
praktijken van deze nieuwe bewo-
ners vallen niet bepaald in goede 
aarde. Of dit allemaal goed komt? 

De Rosse Molen is een prachtig blij-
spel met een flinke dosis humor en 
spektakel. De kleding, het decor en 
de attributen zorgen voor een schit-

terend schouwspel in één van de 
mooiste openluchttheaters van het 
land. 
   

 ▶ Speeldata: 20, 24, 26 en 27 juni.
 ▶ Theater open: 20.00 uur. Aanvang: 
20.30 uur.

 ▶ Entree: volwassenen - voorverkoop 
10 euro, kassa 12 euro.

 ▶ Kinderen tot en met 12 jaar - 
voorverkoop 5 euro, kassa 6 euro.

 ▶ Verkoop: VVV Lochem, VVV Gorssel, 
Kapsalon Lamar (Laren), De Exelse 
Molen, Everwennink (Ruurlo), 
Attent Frank Bannink (Barchem), 
Dick Meilink (Borculo) en via de 
website, of voor aanvang van het 
spel aan de kassa van het theater. 

 ▶ www.openluchtspellochem.nl

Vorden - Afgelopen zaterdag startte 
de etsexpositie ‘Old Souls New Ma-
gic’ met werk van de basisschool-
leerlingen van OBS de Dorpsschool 
en de Kraanvogel bij Galerie A-
Quadraat in Vorden. De tweedaagse 
expositie werd goed bezocht. De 
ruim 150 bezoekers hebben allen 
hun stem uitgebracht op één van de 
kunstwerken van de kinderen. 

Wie de publieksprijs wint wordt zater-
dag 12 september bekend gemaakt in 
Smederij Oldenhave, tijdens de Open 
Monumentendag. Deze expositie 
was de eerste uit de serie van negen 
die lokaal worden gepresenteerd in 
de deelnemende gemeenten van het 
Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.

De bovenbouwleerlingen waren op 
1 mei te gast bij Smederij Oldenhave 
om kennis te maken met het vakman-
schap van smid Willem Oldenhave en 
zijn mannen. Dit bezoek was in het 
kader van het etsproject ‘Old souls, 
New Magic,’ als onderdeel van ‘Ge-
maakt in Gelderland’, onder auspiciën 
van Cultuur- en Erfgoedpact Achter-
hoek.’

Na een indrukwekkende rondleiding 
kregen de kinderen een etsworkshop 
van kunstenares Laura Casas Valle, 
waarin de kinderen zich uit konden 
leven op deze voor allen tot dan toe 
nog onbekende techniek van het et-
sen. Opdracht was; ‘Wat zou jij maken 
als jij smid zou zijn?’

‘Meesterwerkjes’
Winnaar Jonas Groot Nuelant (11) van 
de Dorpsschool was blij verrast met de 
prijs die de jury, bestaande uit Willem 
Oldenhave, Laura Casas Valle en Ad 
Borest van Galerie A-Quadraat hem 
toe had gekend voor zijn werkje, een 
uithangbord van ‘IJssalon Lekker,’ de 
zaak van zijn ouders. ‘Er zitten echte 
meesterwerkjes bij,’ bekijkt Laura de 
kunstwerkjes nogmaals als ze op een 
rij liggen in de galerie. ‘Ik begin bijna 
weer te twijfelen,’ lacht ze. ‘Jonas heeft 
zich echter het beste aan de opdracht 
gehouden. Ook de verbindingen zijn 
prachtig.’ Jonas ontvangt de prijs met 
een brede grijns. ‘Ik was heel erg ver-
rast ja,’ lacht hij nadat hem de prijs is 
uitgereikt door Ad Borest van de ga-
lerie. Ook hijzelf was verrast van zijn 
eigen eindresultaat. ‘Ik wist niet eens 
wat etsen was,’ bekent hij. ‘Maar het is 
mooier geworden dan ik zelf had ver-
wacht. Het moeilijkste vond ik dat je 
de letters in spiegelschrift op het me-
talen plaatje moest schrijven.’

Galerie A-Quadraat
Het waren galeriehouders Ad en Ad 
Borest van Galerie A-Quadraat Vor-
den die de expositie in huis haalden 
omdat ze het initiatief van harte on-
dersteunen. ‘Het is leuk om de kin-
deren naar de ambachten en maak-
industrie toe te brengen maar ze ook 
naar de kunst zelf toe, in onze galerie,’ 
vertelt Ad enthousiast,’ naast smid 
Oldenhave staand. ‘Wij werken ook 
graag mee, want ik ben bang dat er 
straks een tekort aan vakmensen is. 
De kinderen zijn veel meer theore-
tisch bezig,’ maakt de smid zich op-
recht zorgen. 
Voor een overzicht van de exposities, 
zie de website.

   

 ▶ cultuurenerfgoedpact-achterhoek.nl

Winnaar Jonas Groot Nuelant (oranje shirt) van de Dorpsschool was blij verrast.

Motoren, maar ook tractoren zorgen voor spektakel.

Eerste expositie ‘Old Souls New Magic’ 
trekt veel bekijks

De Rosse Molen: luchtig openluchtspel in 
Lochem vol spektakel en humor

- Advertorial -

Klanten vinden wijnassortiment, -kwaliteit én -advies van 
PLUS Eland in kannen en kruiken

PLUS Eland behoort officieel tot beste 
wijnsupermarkten van Nederland 
PLUS Eland Hengelo mag zich met recht de beste in wijnen noemen, want 
supermarktketenPLUS is opnieuw verkozen tot Beste Wijnsupermarkt van 
Nederland. Dat blijkt uit recent tevredenheidsonderzoek van onafhankelijk 
marktonderzoeksbureau Nielsen.

Aan het onderzoek namen duizend 
consumenten deel, die regelmatig 
wijn aanschaffen in een supermarkt. 
Van de tien grootste Nederlandse su-
permarktketens kwam PLUS als dui-
delijke winnaar uit de bus. PLUS be-
haalde de hoogste score op elf van de 
twaalf onderzochte aspecten, waar-
onder het totale wijnassortiment, het 
assortiment huiswijnen en de kwali-
teit van de wijnen. 
“Wij zijn ontzettend trots dat PLUS 
deze titel wederom behaalt. Een goed 
wijnadvies vinden wij een vereiste 
voor elke supermarkt. Niet voor niets 
investeert PLUS Eland al jaren in een 
mooie wijnafdeling, en bieden wij 
graag een gedegen wijnadvies.Onze 
klanten waarderen deze deskundig-
heid en die tevredenheid doet ons 
goed. Daar doen we het immers voor”, 
zegt Hans Eland, eigenaar van Plus 

Eland. “Om de benoeming van PLUS 
tot Beste Wijnsupermarkt te vieren, 
starten we van week 25 tot en met 
week 28 voor onze klanten een lande-
lijke prijsvraag via plus.nl. PLUS geeft 
in totaal drie keer een verblijf in een 
zespersoons wijnvilla van Château de 
l’Horte weg, inclusief retourvlucht, 
vervoer ter plaatse, rondleiding in de 
wijngaard en een wijnmakersdiner. Als 
Beste Wijnsupermarkt van Nederland 
doen we immers graag iets extra’s 
voor echte wijnliefhebbers.”

Het is de derde keer op rij dat PLUS de 
Beste Wijnsupermarkt van Nederland 
is volgens onderzoek van Nielsen. Ook 
GfK verkoos de supermarkt in 2011 en 
2012 tot Beste Wijnsupermarkt. Daar-
naast riep Wijnalmanak PLUS maar 
liefst zes keer uit tot Beste Wijnsuper-
markt.
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Hengelo - Van vrijdag 19 juni t/m 
maandag 22 juni wordt de eerste 
Achterhoekse Klavertje 4-daagse 
gehouden. Vanaf de fiets kan er vier 
dagen lang volop genoten worden 
van fraaie en afwisselende land-
schappen. Het evenement onder-
scheidt zich onder meer door inte-
ressante bedrijfsbezoeken onder-
weg en een dagelijks muzikaal en 
cultureel programma op het plein 
bij Eetcafé Jansen en Jansen in Hen-
gelo (Gld).

De officiële opening van de allereer-
ste Achterhoekse Klavertje 4-Daagse 
is op vrijdag 19 juni 2015 om 9.30 uur, 
waarvoor wethouder Antoon Peppel-
man van de gemeente Bronckhorst 
is uitgenodigd. Iedereen is hier van 
harte welkom.

Routes
De naam van het evenement verwijst 
naar vier verschillende routes in de 
vorm van een klavertje vier. Hengelo 
(Gld) is dagelijks het begin- en eind-
punt. Deze zijn samengesteld door 
Henk Wullink. De lengte is 45-50 km, 
maar kunnen worden verkort tot 25-
30 km. Ze zijn gebaseerd op het sy-
steem van de fietsknooppunten. De 
routes voeren door 44 stadjes, dorpen 
en buurtschappen in de gemeente 
Bronckhorst over leuke fietspaden 
en zandwegen met een naastliggend 
fietspad. Er zijn vier stempelposten: 

bij de start, op twee locaties onderweg 
en bij terugkomst wordt afgestem-
peld. Voor pech met de fiets onderweg 
is een reparatiebusje van Slotboom 
Tweewielers beschikbaar.

Parkeren
U wordt in verband met overlast ver-
zocht om de auto niet in de directe 
omgeving van het start- en finishter-
rein in het centrum van het dorp Hen-
gelo te parkeren. Bij sportpark Elder-
ink en het gemeentehuis van Bronck-
horst kunt u gratis parkeren. Vanaf de 
vlakbij gelegen rotonde worden de 
parkeerplaatsen duidelijk met borden 
aangegeven. Verwijzingspijlen geven 
de route naar de startplaats voor de 
vierdaagse in het dorp aan. Tip: kom 
vooral met de fiets naar de start!

Inschrijving en deelnamekosten
U kunt zich bij de start tussen 8.00-
11.00 uur inschrijven aan de balie 
naast Eetcafé Jansen &Jansen, Spal-
straat 1 te Hengelo (Gld). Het is ook 
mogelijk om 1, 2 of 3 dagen mee te 
fietsen! Een tip voor gezinnen met 
schoolgaande kinderen is om op za-
terdag 20 en/of zondag 21 juni 2015 
gebruik te maken van deze dag-deel-
name!
Bij de balie wordt elke ochtend een 
nieuwe fraaie routekaart aangebo-
den met alle informatie voor die dag. 
Kosten dag-deelname: volwassenen 
€ 5,00 p.p. (kinderen t/m 12 jaar € 

2,50 p.p.). Kosten deelname aan ge-
hele fietsvierdaagse: volwassenen € 
15,00 (kinderen t/m 12 jaar € 7,50). 
Alle deelnemers die drie of vier dagen 
meefietsen ontvangen als leuke herin-
nering een vierdaagse speldje.

Ondersteuning
De Achterhoekse Klavertje 4-Daagse 
is mede tot stand gekomen dankzij 
een financiële bijdrage van de ge-
meente Bronckhorst. Medewerking 
is verleend door Heleen Faber van 

Achterhoek Toerisme, VVV Bronck-
horst en de vijf toeristische platforms 
in de gemeente. De organisatie is 
aangenaam verrast door de positieve 
medewerking van vele (toeristische) 
bedrijven, organisaties en instellin-
gen, sponsoren en natuurlijk niet te 
vergeten de vele vrijwilligers. Van 
meet af aan is het initiatief voor de 
Achterhoekse Klavertje 4-Daagse als 
zeer positief ervaren.

Programma 
Het onderstaande dagelijkse pro-
grammaoverzicht helpt de fietsers bij 
dag-deelname wellicht bij het maken 
van een keuze voor een bepaalde rou-
te. Geniet van het fietsen en van de 
mooie omgeving. U houdt nog genoeg 
tijd over voor bezoekjes aan speciaal 
voor u opengestelde bedrijven en 
bezienswaardigheden, soms tevens 
stempelpost.
Bovendien wordt op het plein bij 
Eetcafé Jansen&Jansen elke middag 
vanaf 14.00 uur een sfeervol Achter-
hoeks muzikale/culturele programma 
aangeboden met o.a. enkele markten. 
Ondertussen kunt u bijpraten en ge-
nieten van een hapje en drankje Al 
deze gezellige activiteiten zijn vrij 
toegankelijk voor iedereen, dus kom 
er vooral een kijkje nemen!
   

 ▶ www.ak4d.nl
 ▶ info@ak4d.nl

Een route voert over de Hessenweg bij Hummelo. Foto Henk Wullink.

Tijdens het evenement kan men dagelijks genieten van een muzikaal en cultureel programma 

Achterhoekse Klavertje 4-daagse met interessante bedrijfsbezoeken

Duivenberichten 13 juni
Bronckhorst - Uitslagen van de vluchten van de drie duivenverenigingen 
in de gemeente Bronckhorst: PV De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV 
Steeds Sneller Hengelo. Zaterdag 13 juni werd een midfond vlucht vervlogen 
vanuit St. Quentin en een fondvlucht vanuit St. Vincent.

PV De Koerier Zelhem
Door 18 liefhebbers zijn er in totaal 
182 duiven ingezet. De eerste duif 
ging naar Anton Kamperman, hij had 
wederom als eerste duif de doffer van 
Wilma Meijerman in de klok!

De gemiddelde afstand tot Zelhem zat 
rond de 322 km. De duiven begonnen 
aan hun terugreis met een zuidwes-
tenwind in de rug.

De snelste duif is geklokt om 15.07.32. 
Uitslag: A. Kamperman 1-9-10, Comb. 
Menkhorst 2, J. Wassink 3-5, H. 
Niesink 4, S. Niesink 6, H. Wassink 7, 
F. Meijerman 8. Gerard Dijcker nam 
deel aan de fondvlucht vanuit St. Vin-
cent. De afstand voor zijn duiven was 
1086 kilometer. Hij vloog een 18e en 
26e prijs tegen 119 duiven in CC de 
Graafschap.

PV Vorden
Vlucht van P V Vorden vanuit St 
Quentin, zo’n 330 km. De duiven vlo-
gen met een snelheid van 110 km/uur. 
Deze week weer een Steenderense 
aangelegenheid: het was Paul Hen-
driks die de eerste plaats pakte.

Uitslag: P. Hendriks 1-4, Ashley Eykel-
kamp 2-3, H.B.M. Hoksbergen 5-7-8, 
Marc Tiemessen 6, Ria Luesink 9, D.J. 
Gotink 10.

PV Steeds Sneller Hengelo
Van 10 deelnemers werden 83 duiven 
gelost in St. Quentin.

Uitslag: R. Koers (5/10) 1-14-17-18-20, 
G. Kempers (5/12) 2-9-10-16-21, L Te 
Stroet (9/23) 3-4-5-6-7-8-12-13-15, G. 
Duitshof (1/10) 11, E. Koers (1/3) 19.

   

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Donderdagavond 11 juni was het weer gezellig bridgen met 25 pa-
ren in 2 lijnen. Emmy Stegeman had (zoals gewoonlijk deze zomerbridge) 
voor mooie prijzen gezorgd.

Ruud Bijloo de wedstrijdleider kon de 
wedstrijden al om 19.30 uur laten be-
ginnen.

Uitslag:
Lijn A:
1. Dick Brinkman & Hans Dekker.
2. Foke Peyzel & Roelie Hiemcke 
55,56%,
3. Joke Damveld & Hans Oldhoven 
55,21%.

Lijn B:
1. Henny Deunk & Wil Matser 68,75%,
2. Irene Lichtenberg & Theo Schoena-
ker 60,63%,
3. Wil ten Holder & Leny Lamers 
58,85%.

Ook op 4 juni waren er twee lijnen.

Uitslag
Lijn A:
1. Mariette Kok & Renate Lubke 
58,85%,
2. An Wortel & Paul Niks 56,25%,
3 Dick Weijers & Gertie Hissink 
53,65%.
Lijn B:
1. Hans Jansen & Ruud Bijloo 65,10%,
2. Fryda Driever & Harrie Pelgrom 
64,58%,
3. Wil ten Holder & Lenie Lamers 
57,81%.
Op donderdag 18 en 25 juni gewoon 
Zomerbridge op de vaste locatie: Café 
Restaurant Den Bremer, ZE-weg 37 te 
Toldijk. Graag uiterlijk 19.15 uur in de 
zaal aanwezig.
Geen partner? Bel voor bemiddeling 
de wedstrijdleiding, tel. 06-53548080.

Vorden - Afgelopen weekend werd 
het Harbach open jeugd toernooi 
gespeeld op het Vordens Tennis 
Park “Overspoor”. In totaal deden 
bijna 50 kinderen van meer dan 10 
verschillende verenigingen in de re-
gio mee. 

De kinderen speelden enkel- en dub-
bel wedstrijden in de leeftijdscatego-
rieën 10 jaar t/m 11, 11 t/m 12 jaar, 11 
t/m 14 jaar en 11 t/m 17 jaar.
In totaal werden er bijna 70 wedstrij-
den gespeeld. Ook onder de Vordense 
deelnemers waren er winnaars.
Zo won Lynn Hartman de meisjes en-
kel 11 t/m 17 jaar en werd Bo Limpers 
tweede in de meisjes enkel 10 t/m 12 
jaar. Rik Limpers en Jens Sijtsma wer-
den tweede in de jongens dubbel 11 
t/m 14 jaar.

De organisatie kijkt terug op een ge-
slaagd weekend en hoopt dat alle 
kinderen ook volgend jaar weer mee 
doen.
   

HSV De Snoekbaars

3e wedstrijd jeugdleden De Snoekbaars
Vorden - Op dinsdagavond 9 juni 
2015 hebben de jeugdleden van 
HSV De Snoekbaars hun 3e wed-
strijd gevist. Voor de derde keer dit 
seizoen werd deze gevist in de vijver 
op plan ‘t Joostink. 

Het was droog, maar er stond een ste-
vig briesje en het was niet al te koud. 
9 vissertjes vingen in totaal slechts 26 

vissen met een totale lengte van 3 me-
ter en 79 centimeter.

De uitslag is als volgt:
Categorie 6 t/m 10 jaar
Sven Plant: 6 stuks, 71 cm.
Stan Dekkers: 6 stuks, 55 cm.
Floris van Zeeburg: 2 stuks, 37 cm.

Categorie 11 t/m 16 jaar

Twan Meppelink: 8 stuks, 109 cm.
Jari Janssen: 3 stuks, 71 cm.
Cas Kranenberg: 1 stuks,11 cm.

De volgende wedstrijd word gevist op 
dinsdagavond 23 juni.

Let op: uiterlijk 18:00 uur verzamelen 
bij op het marktplein.

   

Onderlinge wedstrijd senioren vaste stok
Vorden - Op woensdagavond 10 juni 
is de eerste onderlinge wedstrijd ge-
vist met de vaste stok in de Berkel op 
het Stiggoor. 

Er kamen 11 vissers op af, de omstan-
digheden waren goed al hadden de 
vissers wel de wind op de kop. De vis 
kwam niet echt los. Er werd hier en 
daar wat kleine vis gevangen. Totaal 

werd er slechts 1009 gram gevangen.

Uitslag

VAK A:
Gradus van Amerongen: 420 gram.
Rob Golstein: 140 gram.
José van Amerongen: 100 gram.
Wim Vreeman: 100 gram (gedeeld 3e).
Marcel Dekkers: 60 gram.

VAK B:
Wim Bulten: 100 gram
Jan Groot Jebbink: 80 gram
Barry Wassink: 4 gram

Winnaars open jeugd toernooi. 

Totaal deden bijna 50 kinderen van meer dan 10 verschillende verenigingen mee

Harbach open jeugdtoernooi VTP

Ontvang het laatste nieuws het eerst! Like ons op Facebook:  /ContactVorden
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Digitale training Veilig
wonen geeft ouderen tips

Regio - “Wat doet u als de bloemen-
bezorger aan de deur zegt dat hij de 
bloemen wel even voor u in de vaas 
wil zetten? Laat u hem dan binnen? 
En welke vluchtroute neemt u als 
er brand is? Ooit over nagedacht?,” 
stelt het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid (CCV). 
Dit zijn enkele van de vragen die 
voorbij komen in de digitale trai-
ning ‘Veilig wonen’ voor ouderen, 
die het centrum heeft ontwikkeld.

Frannie Herder van het CCV: “We 
zien dat ouderen vaker dan gemid-
deld slachtoffer zijn van babbeltrucs 
en kwetsbaar bij brand. Door kleine 
dingen te veranderen kunnen zij hun 
veiligheid flink vergroten.”
Aanleiding voor de e-learning was 
een oproep van de seniorenorganisa-
tie Unie KBO. “Zij signaleerde dat ou-
deren achterlopen in hun kennis en 
gedrag als het gaat om veiligheid in de 
woning. En dat terwijl ouderen steeds 
langer thuis zelfstandig blijven wo-
nen,” vertelt Herder. “Het CCV heeft 
daarom samen met het Verbond van 
Verzekeraars en de Unie KBO naar 
een praktische oplossing gezocht. 
Met de nieuwe training ‘Veilig wonen’ 
leren ouderen op een leuke, interac-
tieve manier wat zij zelf kunnen doen 
om de veiligheid in huis te vergroten.”

De digitale training bestaat uit vier on-
derdelen: babbeltrucs, woningover-
vallen, brand en inbraak. “Inbraak 
bijvoorbeeld, begint met een testje: 
wat doet u als u even een boodschap 

gaat doen? Trekt u de deur achter u 
dicht, of doet u hem ook op slot? En 
zegt u er iets van als een familielid, die 
een huissleutel van u heeft, een label 
met uw adres aan de sleutel hangt? 
Vervolgens krijgen deelnemers tips op 
maat.” Ander onderdeel is een afbeel-
ding van een huis. “Je kunt klikken op 
zogeheten hotspots, bijvoorbeeld de 
ramen. Zodra je dat doet verschijnen 
preventietips. Bijvoorbeeld: laat geen 
spullen buiten staan waar inbrekers 
op kunnen klimmen om bij een bo-
venraam te komen.”
Senioren kunnen de training zelf, of 
samen met familie of een verzorger, 
thuis doorlopen op een computer of 
tablet. Ook de Veiligheidsvoorlichters 
van de Unie KBO maken gebruik van 
de digitale training tijdens hun bezoek 
bij ouderen thuis. “Dit zijn vrijwilli-
gers van Unie KBO die bij kwetsbare 
ouderen langsgaan. Juist die groep 
willen we bereiken, want zij komen 
bijvoorbeeld niet naar een preventie-
bijeenkomst. Maar natuurlijk kunnen 
ook jongeren de training volgen. De 
training is vooral leuk om te doen. We 
maken mensen niet bang, maar bren-
gen het positief en eenvoudig. Met 
daarbij de boodschap dat je zelf ont-
zettend veel kunt doen om het risico 
op een babbeltruc, inbraak, overval of 
brand te verkleinen, als je je er maar 
bewust van bent.”
De training is voor iedereen gratis toe-
gankelijk via de website.
   

 ▶ www.woonveiliger.nl/elearning
   

Vrijwilligers hard nodig 
voor anoniem hulpgesprek
Regio - In een tijd waarin het sociale 
netwerk steeds belangrijker wordt, 
kunnen of durven veel mensen hun 
verhaal niet in de eigen omgeving 
kwijt. Vrijwilligers van Sensoor bie-
den al meer dan 55 jaar een luiste-
rend oor, dag en nacht, per telefoon, 
chat of e-mail. Om de stijgende 
vraag naar dit anonieme mens-tot-
mens contact het hoofd te bieden, is 
Sensoor de campagne ‘Dus ik luis-
ter’ gestart om nieuwe vrijwilligers 
te werven.

Marije, goed getraind en begeleid 
door beroepskrachten van Sensoor, 
luistert al meer dan drie jaar naar 
heel verschillende verhalen. Over 
eenzaamheid bijvoorbeeld. “Mensen 
vinden het fijn een stem te horen, ze 
hebben soms dagenlang niemand ge-
sproken. Ze bellen Sensoor want ze 
schamen zich, in deze tijd vol sociale 
netwerken, voor hun eenzaamheid. 
Door naar hen te luisteren worden zij 
gezien in hun bestaan.”

Schaamte speelt ook een rol bij an-
dere gespreksonderwerpen zoals 
psychische problemen, seksueel mis-
bruik en zelfbeschadiging. “Sommige 
mensen hebben professionele hulp 
nodig maar durven dit niet te vragen. 
Bellen met Sensoor is dan een eerste 

stap, juist omdat het anoniem is,” ver-
telt Marije. ‘’Ik bied geruststelling en 
aanmoediging. Help hen op een an-
dere manier naar zichzelf te kijken.’’ 
Eens per maand is Marije ‘s nachts 
aan de telefoon te vinden, in gesprek 
met mensen die de slaap niet kunnen 
vatten. ‘’Al die voordeuren waarachter 
ik een kijkje mag nemen, dat doet iets 
met mij. Wat ik leer is om het positieve 
te zoeken, zelfs in de donkerste verha-
len.’’
Met de campagne ‘Dus ik luister’ 
zoekt Sensoor mensen die net als 
Marije vrijwilligerswerk willen doen 
waarbij ze in een persoonlijk contact 
iets betekenen voor een ander. In de 
campagne staan vier vrijwilligers cen-
traal met hun persoonlijke reden een 
luisterend oor te zijn bij Sensoor. Ook 
wil Sensoor aandacht vragen voor het 
belang van écht luisteren, een open-
hartig gesprek met bekenden en on-
bekenden.
?Sensoor ziet als ideaal een maat-
schappij waarin mensen met respect 
en aandacht met elkaar omgaan, 
waarin mensen zelfredzaam zijn en 
wanneer nodig steun vinden in het ei-
gen netwerk. Geïnteresseerden kun-
nen kijken op de website.
   

 ▶ www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk

Steenderen/Hengelo/Vorden - Op 
zaterdag 30 mei organiseerde de Li-
onsclub Bronckhorst, samen met de 
openluchtzwembaden in Hengelo, 
Steenderen en Vorden, de Tribad-
lon. De startkaart voor deze fiets-
tocht langs de zwembaden gaf op 
deze dag gratis toegang tot de zwem-
baden. Bovendien maakten deelne-
mers kans op een mooie prijs in de 
startkaartenloterij. Op donderdag 
11 juni was de trekking. 

Thies Evers uit Steenderen is de geluk-
kige winnaar van de loterij. Hij wint 
een dagkaart voor twee personen voor 
alle drie de zwembaden, met een ijsje 
naar keuze. Afgelopen zaterdag reikte 
Lions voorzitter Adriana Achterkamp 
de prijs uit aan een blije Thies. En ook 
al heeft hij een abonnement in Steen-
deren, dat ijsje is welverdiend en dat 
gaat hij zeker ophalen. Samen met 
een vriendje fietste Thies de Tribad-
lonroute helemaal uit, langs alle drie 
de baden. Een hele prestatie! “Het was 
wel een heel eind en we waren in Vor-
den nog verkeerd gefietst.” Ze hebben 
niet bij alle baden gezwommen, maar 
dat hoefde ook niet. De prijs is dubbel 
en dwars verdiend. Van harte gefelici-
teerd Thies.

Eerder dit jaar kon de Lionsclub 
Bronckhorst alle drie de zwemba-
den een gift van € 1000 verstrekken, 
dankzij de jaarlijkse tulpenverkoop. 
En dankzij gulle sponsoren kon nog-
maals € 2000 bij elkaar gebracht wor-
den voor de drie zwembaden. Adriana Achterkamp geeft Thies Evers zijn prijs van de Tribadlon loterij.

Winnaar loterij startkaarten Tribadlon bekend

Thies Evers is de gelukkige winnaar

Bronckhorst - Sinds vorig jaar is er 
een afdelingsbestuur van KWF-Kan-
kerbestrijding actief in de gemeente 
Bronckhorst. Het bestuur organi-
seert de jaarlijkse collecte, is gestart 
met een nieuwe voorlichtingscam-
pagne en helpt bij het organiseren 
acties.

In 2014 heeft Ben de Vries alle stra-
ten van de gemeente Bronckhorst in 
kaart gebracht. Hieruit is gebleken dat 
er nog een aantal grijze gebieden zijn 
waar nog niet wordt gecollecteerd. 
Het doel voor de collecteweek in sep-
tember 2015 is om de grijze gebieden 
beter te organiseren, zodat er in alle 
straten wordt gecollecteerd. Uiter-
aard wil de organisatie niet voorbij 
gaan aan het feit dat er jaarlijks een 
gigantisch mooi bedrag ingezameld 
wordt door de vele collectanten die 
zich altijd weer inzetten tijdens de 
collecteweek. “In de plaatsen Vorden, 
Zelhem, Hengelo, Hummelo en Voor-
Drempt zijn wij nog op zoek naar col-
lectanten,” aldus het afdelingsbestuur. 
“Indien u zich als vrijwilliger wilt aan-
melden voor een van de andere dor-
pen dan bent u uiteraard van harte 
welkom, we kunnen alle hulp gebrui-
ken.” Wie de KWF-Kankerbestrijding 
wil helpen met collecteren, kan gerust 
een e-mail sturen naar kwfbronck-
horst@gmail.com t.a.v. Ria Teunissen 
of Mariët Nieuwenhuis.

Tevens is het bestuur bezig met de 
start van een voorlichtingsprogram-
ma. Dit project geeft de mogelijkheid 
om informatie over kanker te delen op 
scholen. Daarnaast wil zij meer zicht-
baarheid in de gemeente en de bereik-
baarheid verbeteren door een eigen 
website te ontwikkelen en meer ge-
bruik te gaan maken van sociale me-
dia. De laatste jaren komt het steeds 
vaker voor dat mensen aan sponso-

ring voor de KWF-Kankerbestrijding 
denken bij het organiseren van een 
evenement of een persoonlijke actie. 
“Wij moedigen dit initiatief uiteraard 
aan. Loopt u met ideeën rond, wilt 
u meer informatie over het afstorten 
van geld of heeft u andere vragen, wij 
helpen u graag op weg!”
   

 ▶ kwfbronckhorst@gmail.com

Het bestuur van de KWF afdeling Bronckhorst.

Jaarlijkse collecte, nieuwe voorlichtingscampagne en hulp bij acties

KWF-Kankerbestrijding afd. Bronckhorst

Stichting Openluchtspel Hummelo 2015

Spelersgroep brengt stuk ‘Indiëgangers’
Hummelo - Dit jaar brengt Stichting 
Openluchtspel Hummelo ‘Het Eng-
huizen’ het stuk Indiëgangers. No-
teer vast de data: 14, 15, 19, 21 en 22 
augustus. De spelersgroep komt al-
weer wekelijks bijeen om samen te 
oefenen om in augustus een aantal 
bijzondere avonden aan de Greffe-
linkallee in Hummelo te verzorgen. 

Ook de bouwploeg is al druk met 
het samenstellen en opbouwen van 

het decor. Bovendien wordt er weer 
gespeurd naar authentieke kleding 
en voertuigen om alles geheel in de 
stijl van die tijd af te laten spelen. 
Het stuk Indiëgangers, geschreven 
door G.J.H. Krosenbrink, speelt rond 
1945-1950 en vertelt het verhaal over 
een (boeren)gezin waarvan de zoon 
zijn dienstplicht in Nederlands-Indië 
moet vervullen. Alle emoties die ho-
ren bij een vertrek en bij de terug-
keer in Nederland komen aan bod. 

Natuurlijk komt het (boeren)leven 
in de naoorlogse jaren voorbij. Indi-
egangers is een stuk met een serieuze 
ondertoon, waarin een onderbelicht 
deel van de Nederlandse geschiede-
nis voorbij komt, maar waarin ook de 
nodige humor is verwerkt. De voor-
verkoop start half juli, voorverkoop-
adressen zijn Spar Janssen in Hum-
melo en Welkoop Toldijk. Ook via de 
site kunnen kaarten besteld worden: 
www.openluchtspel-hummelo.nl.

Ouderen kunnen de training ‘Veilig wonen’ volgen.
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De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar 
het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Op uitnodiging van het VVD- 2e kamerlid Hay-
ke Veldman is een groep ondernemers van de 
Bedrijven Kring Bronckhorst en het Onderne-
mers Platform Bronckhorst, samen met de 
VVD-fractie afgelopen vrijdag een dagje in Den 
Haag geweest.

Met een volle bus, voorzien van de positieve 
lijfspreuk ‘Van krimp naar pimpregio’ vertrok-
ken we al vroeg richting het westen. Na een in-
teressante stadswandeling, die trok vanaf het 
Paleis Noordeinde naar het Binnenhof en werd 
afgesloten met een lunch, volgde het gesprek 
met de woordvoerder Ruimtelijke Ordening, 
Hayke Veldman. Dit gesprek was zorgvuldig 
voorbereid en er kwamen belangrijke kwesties 
aan de orde, o.m. 
- de belemmeringen die bestaan bij het zaken 

doen met Duitsland
- hoe kunnen we jonge mensen aantrekken en 

vasthouden?
- is een herstructurerings-/sloopfonds een op-

lossing voor het levendig houden van onze 
kernen en het buitengebied?

Er ontstond een levendige discussie, waarbij 
wij de indruk kregen dat we de Achterhoek en 
Bronckhorst in het bijzonder weer wat meer op 
de kaart hebben gezet in het Haagse. 
Ter afsluiting werd onze groep nog rondgeleid 
in het regeringsgebouw, o.m. hebben we een 
kijkje kunnen nemen in de Tweede Kamer en 
de prachtige bibliotheek, werkelijk een juweel-
tje!!
Met een terrasje en prachtig zonnig weer werd 
deze leerzame en gezellige dag besloten. Hay-
ke Veldman zegde toe binnenkort een tegen-
bezoek aan onze gemeente te zullen brengen. 
Voor een leuke fotoreportage zie de website 
www.achterhoekfoto.nl.

Ondernemers Bronckhorst op bezoek 
in Den Haag

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

Iedereen die kan werken maar daarbij onder-
steuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 
onder de Participatiewet. De wet is er om zo-
veel mogelijk mensen met of zonder arbeids-
beperking werk te laten vinden. De gemeente 
heeft de regie en moet deze doelstelling probe-
ren waar te maken. In het sociaal akkoord zijn 
op landelijk niveau afspraken gemaakt over de 
voorwaarden en de aantallen.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor het 
aanbieden van beschut werk aan mensen met 
een arbeidsbeperking. Een gemeente regelt 
zelf hoe en in welke gevallen zij beschut werk 
aanbiedt. Dit beleid leggen gemeenten vast 
in een verordening. Alle gemeenten samen 
krijgen geld om uiteindelijk 30.000 beschutte 
plekken te organiseren.

Hoe gaat de gemeente dit organiseren?  Heb-
ben we voldoende geld en zijn we op tijd met 
de voorbereiding? De antwoorden zijn er nog 
niet, terwijl deze nieuwe decentralisatie al op 
1 januari 2016 ingaat.
Kernpunten van onze zorg zijn de organisatie 
en het budget. De gemeente moet dit allemaal 
zelf regelen en kan het dus niet uitbesteden. 
Vragen die nog moeten worden beantwoord 

zijn bijv. waar ko-
men de beschutte 
werkplekken en is 
er voldoende aanbod voor de verschillende 
doelgroepen, gaat de gemeente mensen uit de 
doelgroep ook detacheren bij het bedrijfsleven 
en hoe gaat het dan met de begeleiding en de 
betaling?
En hebben we überhaupt wel voldoende capa-
citeit om alle mensen met een achterstand tot 
de arbeidsmarkt te bereiken en te begeleiden 
naar werk?

In gebreke blijven of te laat zijn, onvoldoende 
budget of onvoldoende ambtelijke capaciteit 
leiden er onvermijdelijk toe dat mensen die in 
principe kunnen werken toch thuis zitten. De 
doelstelling van de  Participatiewet is ieder-
een moet meedoen. Voor gemeentebestuur en 
ambtenaren is dit een belangrijke verantwoor-
delijkheid. De zogenaamde arbeidsgehandi-
capten in de gemeente Bronckhorst zijn van 
ons afhankelijk. Laten we daarom ons uiterste 
best doen om dit tijdig en goed te regelen.

Johanna Prick
fractievoorzitter D66

Participatiewet

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

Zorgvuldig besturen in kleinschalige
samenleving

cda@bronckhorst.nl  •  www.cdabronckhorst.nl

Het Centrumplan Hengelo zag er in combinatie 
met het oude gemeentehuis bijzonder mooi uit.
De bedoeling was om een compact en aantrek-
kelijk winkelgebied te ontwikkelen. Dus een  
aaneengesloten winkelgebied. Dat lijkt nu niet 
te lukken.

In de Raadhuisstraat waar het oude gemeente-
huis stond, zou winkelruimte met appartemen-
ten komen. Iets verder, op het oude Albert Heijn 
terrein zouden woningen komen, deze raakten 
niet verkocht. 
Op de plek waar het politiebureau stond, wor-
den binnenkort drie huurwoningen gebouwd. 
De plannen voor de andere twee locaties liepen 
op niets uit met als gevolg dat nu voor de plek 
van het oude gemeentehuis een nieuwe maat-
schappelijke of dienstverlenende functie word 
gezocht.

Het historische deel van het oude gemeentehuis 
staat te koop. Het zou mooi zijn als er iemand 
met een goed plan komt om dit mooie gebouw 
weer een passende functie te geven, zodat de 
burgers weer binnen kunnen lopen.

Jammer dat de gemaakte plannen niet uitge-
voerd worden, wellicht komt er in de toekomst 
een passende invulling, de tijd zal het leren.

In de krant deze week konden we lezen dat in-
woners al diverse ideeën hebben voor de invul-
ling van de lege plekken. Voorlopig zal er gras 
gezaaid worden.

De CDA fractie is geen voorstander van bouwen 
voor leegstand.

Gemeentehuis te koop!

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Afgelopen maand heeft de raad uitgebreid ge-
sproken over de regionale woonagenda en het 
initiatiefvoorstel van GBB om het langer thuis 
blijven wonen mogelijk te maken.

In basis kan GBB zich vinden in de hoofdlij-
nen die in de regionale woonagenda worden 
beschreven. Wij zijn verheugd over het feit dat 
het college heeft aangegeven in de toekomst 
te willen praten met de raad over de verdere 
invulling van de vastgestelde regionale woona-
genda. De maximaal 385 nieuw te bouwen wo-
ningen staat, maar hoe deze gerealiseerd gaan 
worden daar gaat het om. Het college heeft in 
de raadsvergadering op onze vraag hierover 
bevestigd, dat hierbij de behoefte van de in-
woners leidend is en niet de contracten c.q. 
verplichtingen met projectontwikkelaars (die 
doorbouwen voor leegstand puur voor eigen 
economisch gewin).

Het door GBB ingediende initiatiefvoorstel (om 
tijdelijk zorgwoningen toe te kennen aan inwo-
ners, zodat ze langer thuis kunnen blijven wo-
nen) haalde helaas geen meerderheid.
Wel zijn door de discussie een aantal andere 
raadsfracties aan het denken gezet. Men wil in 

de toekomst nadenken over hoe we het lan-
ger thuis kunnen blijven wonen toch mogelijk 
kunnen maken. Wat ons betreft beter laat dan 
nooit! Zeker nu men vanuit de landelijke over-
heid gestimuleerd wordt langer thuis te blijven 
wonen, zullen we hierop als gemeente moeten 
anticiperen.

Wonen in Bronckhorst

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

De inwoners van Bronckhorst vragen zich soms 
af hoe het werkt bij de gemeente: moeten we nu 
opeens meer gaan betalen voor het afval? Maar 
ik hoor dat de gemeente dit jaar 5 miljoen over 
houdt. Dat klopt toch niet..... Als de PvdA flyers 
uitdeelt op straat horen we: “Kan ik naar een so-
ciaal team? Dat is mooi, maar wat is dat dan?” 
Aan de koffietafel en op facebook horen we het 
volop: “Wat zouden ze daar doen met dat geld? 
Ons geld.....”

De gemeente heeft de plicht om de mensen in de 
gemeente goed en duidelijk te informeren. Inder-
daad, de regeling met het afval werd uitgelegd 
op een deel van de gemeentepagina van Con-
tact. Op de pagina van Contact in mei vinden we 
in kleine lettertjes waar die miljoenen vandaan 
komen, waar ze heen gaan, en dat het helaas om 
een eenmalig overschot gaat. Maar die informa-
tie is niet genoeg. Contact wordt niet altijd gele-
zen, de teksten zijn soms te lang of te moeilijk of 
staan in een uithoekje van de krant.

Er is, denken we soms te gauw, genoeg informa-
tie verschenen over afval, over de miljoenen en 
over de sociale teams. Maar dat blijkt dus niet 
altijd zo te zijn.

We moeten alles op alles zetten om het goede 
en het minder goede nieuws duidelijk voor ie-
dereen op een rijtje te zetten: eenvoudige taal, 
met goede vormgeving en met herhalingen. 
Soms kunnen ook filmpjes en andere vormen 
gebruikt worden. We houden de gemeentelijke 
informatie redelijk bij maar we lazen opeens 
dat er een filmpje was over de sociale teams. 
Een puik filmpje dat heel veel duidelijk maakt. 
Prima geschikt voor inwoners die niet zo vaak 
lezen.

Bent u het ons eens dat goede informatie van-
uit de gemeente belangrijk is? Heeft u tips?
De PvdA-fractie komt graag met u in contact. 
fractiepvda@bronckhorst.nl 

We moeten goed geïnformeerd worden

Politiek is kiezen! Daartoe zijn gemeenteraads-
leden gekozen en wethouders benoemd. Ver-
trouwen in- en de geloofwaardigheid van deze 
politici is cruciaal.
Te vaak wordt het vermeende economische 
belang boven het algemeen belang van de ge-
meenschap en de omgeving gesteld. Te vaak 
worden besluiten van onze bestuurders door 
de Raad van State (RvS) vernietigd. Voorbeel-
den te over: Baakse Voetpad,  Wientjesvoort, 
Halle-Heide, Bonte Koeweg, enz. Gelukkig 
schromen burgers niet om protest aan te te-
kenen bij de RvS. Te vaak is dus kennelijk het  
burger- en omgevingsbelang onvoldoende ge-
wogen in de besluitvorming.

Terechte vragen vindt GroenLinks bij de zorg-
vuldigheid en geloofwaardigheid van politici 
en de gemeentelijke besluitvorming. Weinig 
burgers willen 10.000 varkens of 100.000 kip-
pen als buur. Is de AGEM echt opgericht om 
daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de 
energietransitie in de Achterhoek of om een 
forse uitbreiding van de intensieve veehoude-
rij en melkveehouderij mogelijk te maken door 

middel van Biogas productie? Een activiteit die 
overigens geen oplossing biedt voor het mine-
ralen overschot in de mest.

Gelukkig slaan steeds meer burgers de handen 
ineen om het dorp en de omgeving leefbaar te 
houden. Hiermee worden scholen en zwemba-
den behouden en wordt écht duurzame ener-
gie geproduceerd. Veel burgers kiezen voor 
voedsel van goede kwaliteit, gezond en uit ei-
gen streek. Voor onze goede en ondernemende 
agrariërs ligt hier een uitdaging. Een uitdaging 
om het pad van bulkproductie te verlaten en 
te koersen op duurzaam geproduceerd, gezond 
kwaliteitsvoedsel, zodat zij weer respect krij-
gen van hun omgeving. Voor bestuurders en 
politici ligt hier de sleutel om vertrouwen terug 
te winnen bij de participerende burger: onder-
steun hen, bestuur en behoud zo op zorgvuldi-
ge wijze onze prachtige gemeente.

GroenLinks steunt deze bewegingen van harte.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
E-mail: info@bronckhorst.nl. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
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.
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De gemeente start deze maand in 
Zelhem met een proef om de be-
staande openbare straatverlichting 
om te bouwen naar LED lampen. 
LED verlichting heeft een laag 
energieverbruik, is duurzaam en 
dus beter voor het milieu.

Tot nu toe was het niet mogelijk de 
bestaande lantaarnpalen geschikt 
te maken voor LED verlichting. Met 
de huidige technieken kunnen we 
de bestaande lampen waarschijnlijk 
eenvoudig ombouwen naar LED. 
Om dit te testen starten we met een 
proef op de Hengeloseweg/Stepha-
notisweg en Zinniastraat in Zelhem. 
Daarnaast kijken we naar mogelijk-
heden voor alternatieve verlichting, 
zoals oplichtende lijnen, dimmers 
en led op zonnecellen. Wanneer de 
proef succesvol blijkt, maken we 
gefaseerd alle openbare verlichting 
in de gemeente energiezuinig.

Openbare verlichting 
In het Beleidsplan openbare ver-
lichting geven we aan hoe we met 
beheer, onderhoud en aanleg van 
de openbare verlichting omgaan. 
De speerpunten zijn duurzaamheid 
en energiebesparing. We bekijken 
als gemeente steeds hoe we duur-
zaam en met zo min mogelijk milieu-
belasting kunnen bijdragen aan 
leefbaarheid en sociale veiligheid. 
Dat betekent onder andere dat we 
alleen verlichten waar het nodig is. 
Met de mogelijkheden tot dimmen 
en lichtregeling die we tegenwoordig 
hebben kunnen we de lichtintensiteit 
zo goed mogelijk afstemmen op de 
behoeften van de deelnemers aan 
het verkeer.  De besparing die het 
terugdringen van het energiever-
bruik oplevert, wordt ingezet voor 
duurzame oplossingen om nog 
meer energie te besparen.

Straatverlichting over op LED  

Het Centraal Orgaan opvang asiel-
zoekers (COA) heeft de gemeente 
gevraagd of wij mogelijk mede-
werking willen verlenen aan een 
tijdelijke opvang voor asielzoekers 
in het Kervel in Hengelo. Het gaat 
om een opvang van maximaal 100 
personen, voor in eerste instantie 
een periode van een jaar (tot juli 
2016, en een mogelijke verlenging).

Bijeenkomst
Om de mening van buurtbewoners 
(omwonenden in een straal van 
500m. rond het Kervel) te horen over 
de komst van een mogelijke tijdelijke 
opvang nodigden we hen uit voor een 
bijeenkomst op 8 juni in het gemeen-
tehuis in Hengelo. Ca. 80 buurtbewo-
ners en andere belangstellenden 
waren aanwezig en uitten bezorgd-
heid. We vroegen wat voor hen 
belangrijk zou zijn om rekening mee 
te houden bij de mogelijke komst 
van een opvang in het Kervel. Veel 
vragen werden gesteld aan zowel 

de gemeente als het COA, maar 
ook aan de eigenaar van het pand. 
Op www.bronckhorst.nl onder 
Actueel vindt u een greep uit de 
gestelde vragen.

Hoe gaat het verder?
Als het COA een officiële aanvraag 
voor vestiging van een opvang in het 
Kervel indient en de eigenaar van 
het pand een vergunning aanvraagt, 
moet de gemeente dit in behandeling 
nemen en benodigde vergunningpro-
cedures in gang zetten. Dan organi-
seren we ook weer een bijeenkomst 
om betrokkenen te informeren. Bij 
zo’n procedure zal de gemeente in 
ieder geval het volgende afwegen:
1. Wat is voor omwonenden van 

belang om rekening mee te 
 houden bij een eventuele tijdelijke 

opvang? Leefbaarheids- en veilig-
heidsaspecten in een buurt zijn 
voor ons belangrijk 

2. Welke vergunningen zijn nodig 
 en kunnen deze wel afgegeven 

worden? Procedures met betrek-
king tot gebruik, brandveiligheid 
en bouwwerkzaamheden moeten 
bijvoorbeeld zorgvuldig doorlopen 
worden 

3. Het is een maatschappelijke plicht 
dat gemeenten in ons land plaats 
bieden aan vluchtelingen die een 
veilige plek nodig hebben. Ook wij 

hebben hier in principe een posi-
tieve grondhouding in

De gemeenteraad spreekt op 
25 juni over de mogelijke opvang van 
asielzoekers in het Kervel in Hengelo. 
Dit is een openbare bijeenkomst. 
De buurtbewoners attenderen wij 
hierop per brief.

Mogelijke tijdelijke opvang asielzoekers op het Kervel 
in Hengelo

Circulus-Berkel zamelt ook dit jaar 
snoeisel in van de Taxus baccata. Het 
eenjarig snoeisel van de taxus wordt 
gebruikt voor de productie van medi-
cijnen tegen kanker. In Nederland 
wordt de Taxus baccata veel aange-
plant als haag. De baccatine in het 
snoeisel van deze conifeer is een 
belangrijke grondstof voor verschil-
lende soorten chemotherapie. 

Voor één chemotherapie is ongeveer 
een kubieke meter aan taxussnoeisel 
nodig. Met het verzamelen en 
gescheiden inleveren van het snoei-
afval levert u dus een belangrijke 
bijdrage aan de productie van kanker-
bestrijdende geneesmiddelen.

Jong en schoon materiaal
Alleen de eenjarige scheuten van de 
taxus zijn bruikbaar. Verder is het 
van belang dat het snoeisel niet ver-
vuild is met aarde of ander groenaf-
val. De inzameling vindt plaats tot 31 
augustus. Inwoners van de gemeente 
Bronckhorst kunnen hiervoor, op 
vertoon van de afval- of milieupas, 
gratis terecht bij het Recycleplein 
aan de Boggelderenk 3 in Zutphen. 
Openingstijden vindt u op 
www.circulus-berkel.nl

Meer informatie over de 
inzameling van taxus vindt u op 
www.circulus-berkel.nl

Uw taxussnoeisel inleveren voor medicijnen tegen kanker 
Inzameling tussen 15 juni en 31 augustus



Uit de raad

Raadsvergadering 25 juni
Op 25 juni 2015 vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om 
deze vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied; 

Hengelosestraat 2 Keijenborg’
 De raad wordt gevraagd dit 

 bestemmingsplan gewijzigd vast 
te stellen. Het plan gaat over 

 smederij Besselink die een nieuwe 
loods wil bouwen en de winkel wil 
uitbreiden 

• Jaarverslag en jaarrekening 
2014 ODA, 1e begrotingswijziging 
2015 ODA en concept programma-
begroting 2016 ODA

 De gemeente neemt deel aan de 
gemeenschappelijke regeling Om-
gevingsdienst Achterhoek (ODA). 

De ODA behandelt aanvragen voor 
vergunningen rond het omge-
vingsrecht (milieu), toetst meldin-
gen, houdt toezicht op en hand-
haaft de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Deze financiële 
stukken liggen ter vaststelling 
voor aan de raad

• Programmabegroting en 
financiële begroting 2016-2019 
Regio Achterhoek

 Volgens de wet moet de Regio 
Achterhoek haar begroting ter 
goedkeuring aan de gemeente-  
raden van de Achterhoekse 

 gemeenten zenden. De raad mag 
kanttekeningen plaatsen bij de 

 inhoud van deze financiële stukken

• Aanvraag suppletie-uitkering 
gemeentefonds bommenregeling 
t.b.v. Landgoed Keppel

 Landgoed Keppel wil twee poelen 

in het Sterrenbos op het landgoed 
uitbaggeren. Voordat het bagge-
ren begint, is eerst onderzoek ge-
daan naar aanwezigheid van ex-
plosieven uit de Tweede Wereld-
oorlog. De kosten van dit onder-
zoek kunnen voor 70% vergoed 
worden door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties. Alleen de gemeente-
raad kan deze vergoeding aanvra-
gen. Het project heeft verder geen 
financiële consequenties voor de 
gemeente. De overige 30% betaalt 
Landgoed Keppel zelf

• Mogelijke tijdelijke opvang 
asielzoekers in Kervel, Hengelo 

 De raad wisselt van gedachten 
over dit onderwerp (zie elders op 
deze gemeentepagina)

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 

niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens com-
missievergaderingen. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeerde 
onderwerpen’ in de commissie-
vergaderingen.

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

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code.

Sinds anderhalf jaar regelt de 
gemeente zelf de uitgifte en het 
onderhoud van Wmo-hulpmiddelen. 
Hier vallen bijvoorbeeld rolstoelen 
en scootmobielen onder. Ook voe-
ren we zelf kleine Wmo-woning-
aanpassingen uit (bijvoorbeeld huis 
drempelvrij maken). Buitendienst-
medewerkers met een technische 
achtergrond hebben deze taak 
opgepakt. Dit was mogelijk door 
vermindering van werkzaamheden 
aan gemeentelijke gebouwen door 
privatisering ervan. Voorheen was 
de uitgifte en het onderhoud van 
hulpmiddelen uitbesteed aan de 
leveranciers. De Bronckhorst-aan-
pak is nu geëvalueerd. De conclusie 
is dat inwoners en medewerkers 
tevreden zijn over de uitgifte en 
onderhoud van hulpmiddelen. Het 
serviceniveau is hoog, de gemeente 
lost problemen met hulpmiddelen 
snel op. De gemeentemedewerkers 

komen bij de inwoners thuis. Hier-
door worden problemen ook sneller 
gesignaleerd en samen met hen 
opgepakt. 

Efficiënter werken
We zien ook verbeterpunten. De plan-
ning van onderhoud en afleveren 
van hulpmiddelen kan beter door 
een betere prioritering van de 
werkzaamheden in te voeren. Daar-
naast zorgt een poule voor scoot-
mobielen voor kostenbesparing en 
kan het hulpmiddelendepot beter 
benut worden door samen te werken 
met andere gemeenten. In 2014 zijn 
de nodige investeringen gedaan om 
de Wmo-werkzaamheden zelf te 
kunnen uitvoeren. Zo is bijvoor-
beeld een grotere bus aangeschaft 
om de hulpmiddelen te vervoeren. 
Ook zijn medewerkers getraind. In 
2015 wil de gemeente weer op het 
kostenniveau van 2013 uitkomen.

Tevreden over uitgifte en onderhoud Wmo-hulpmiddelen Bouw IKC mooi op schema
Het gaat hard op de bouwplaats van 
het kindcentrum op de Prins Bern-
hardlaan in Steenderen. De werk-
zaamheden lopen op schema. Onder-
tussen zijn de dakelementen 
geplaatst en daarmee is het hoogste 
punt bereikt. Het buitenmetselwerk is 
inmiddels op verdiepingshoogte. De 
komende periode wordt voornamelijk 
aan de binnenzijde van het gebouw 
gewerkt, onder andere aan de aanleg 
van de installaties en het optrekken 
van de binnenwanden. 

Hoogste punt
Het hoogtste punt is vorige week ook 
bereikt! Met de gebruikers, waaron-
der schoolbestuur Pro8, Steenderens 
Belang en Juut & co, vierden we dit 
met een drankje en gebakje  op de 
locatie. Het kindcentrum gaat plaats 
bieden aan een school voor ca. 250 
leerlingen (het wordt een fusieschool 
van de scholen St. Martinus in Baak, 
De Akker, Joannes en De Steenuil in 
Steenderen en de voormalige Willi-
brordus in Olburgen) en kinderop-
vang. Daarnaast komt er een 
gemeenschapsruimte voor een 
muziekaanbod, consultatiebureau, 
JEKK, schoolbibliotheek en 

Steenderens Belang. De planning is 
dat het nieuwe gebouw eind 2015/
begin 2016 klaar.

25 juni: bijeenkomst voor veteranen
Bent u veteraan? Kom ook! 

Op 25 juni a.s. organiseert de gemeente 
in het kader van 70 jaar bevrijding 
een speciale bijeenkomst voor vete-
ranen. Alle veteranen uit Bronckhorst 
die staan ingeschreven bij het Vete-
raneninstituut in Doorn zijn hiervoor 
uitgenodigd. Heeft u, als veteraan, 
onverhoopt geen uitnodiging ontvan-
gen, dan kunt u zich aanmelden bij 

bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl 
of bellen met (0575) 75 02 50. We zien 
u graag op 25 juni in ons gemeentehuis. 
De bijeenkomst staat onder meer in 
het teken van kennis maken met elkaar 
en elkaars verhalen horen, natuurlijk 
onder het genot van een hapje en 
drankje. Ook burgemeester Helmi 
Huijbregts-Schiedon is aanwezig. 

Vierakkersestraatweg Wichmond afgesloten 
tijdens wegwerkzaamheden N314

De provincie Gelderland start op 
22 juni met werkzaamheden aan de 
N314 tussen de bebouwde kom van 
Baak en de aansluiting industrieter-
rein Revelhorst in Zutphen. Om sluip-
verkeer op de Vierakkersestraatweg 
tussen Vierakker en Wichmond te 
voorkomen, sluiten wij als gemeente 
deze weg af. De weg is niet berekend 
op veel verkeer. Met de afsluiting wil-
len wij verkeersoverlast en onveilige 
verkeerssituaties voor schoolgaande 
kinderen op de fiets voorkomen. Deze 
maatregel is besproken met dorps-
belangenorganisatie Wichmond-Vier-
akker. Tijdens de afsluitperiode staat 
bij de rotonde in Wichmond en op de 
IJselweg in Vierakker een verkeers-
regelaar om het verkeer goed door te 
verwijzen. De afsluiting duurt van 22 
juni tot 10 juli. Aanwonenden kunnen 
uiteraard wel de weg gebruiken.

Werkzaamheden N314
De volgende werkzaamheden staan 
in de planning:
• Reconstructie van de bebouwde 

kom van Baak
• Asfaltonderhoud rotonde Baak
• Reconstructie aansluiting N314 / 

Gelderhorst naar het industrie-
 terrein Revelhorst en aanbrengen 

verkeersregelinstallatie
• Op diverse locaties asfaltonder-

houd fietspaden tussen Hummelo/
Zutphen

Omleidingen
• Op de N314 tussen Doetinchem en 

Zutphen wordt het doorgaand ver-
keer omgeleid via de N316 (Hengelo 
- Vorden - Zutphen en omgekeerd) 
of via de N317 (Doesburg - Ellecom) 

en de N348 (Dieren - Brummen - 
Zutphen en omgekeerd)

• Toldijk, Steenderen en Baak blijven 
bereikbaar via de N314 komende 
vanuit Hummelo

• Industrieterrein de Revelhorst en 
Bronsbergen in Zutphen blijven be-
reikbaar vanuit Zutphen

• Fietsers worden tijdelijk omgeleid 
over het fietspad aan de andere 

 zijde van de weg

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden 
kunt u terecht bij het Provincieloket 
van provincie Gelderland, 
tel. (026) 359 99 99 of per e-mail 
provincieloket@gelderland.nl 
(www.gelderland.nl/provincieloket). 



Gezellig de zomer in met (H)eerlijk Ruurlo

Bijzondere demonstraties authentiek Zeeuws ringrijden.

Brocantemarkt Streetdance
Streekproduktenmarkt

Schermclinics  Ringsteken te paard
10 verschillende muziekgroepen

20 juni
HEERLIJKRUURLO

12.00 - 17.00uur
CENTRUM RUURLO

Het koor Schouder aan Schouder zal het podium betreden.

Miss Es and the Big Boys.

Ruurlo - Zaterdag 20 juni is er van 12.00 tot 17 uur in het centrum van Ruurlo weer het succesvolle zomerfeest 
(H)eerlijk Ruurlo. Kom in de stemming met de foto’s op deze pagina en bekijk de advertenties op de volgende 
pagina’s om te zien wat de ondernemers allemaal in petto hebben voor de bezoekers. 

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

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

Baak:
• Bakermarksedijk 9A, bouwen varkensschuur, vergunning verleend
• Bonte Koeweg 4, starten van een bedrijf, melding beoordeeld

Bronckhorst:
• Landelijk gebied, procedure milieueffectrapportage, ontvangen startdocument

Drempt:
• Gildeweg 49, bouwen tuinhuis, aanvraag ingetrokken

Halle:
• Dorpsstraat 87, gebruik bedrijfswoning met bijbehorende gronden tbv reguliere burgerwoning,   
 vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg 5, bouwen kleedaccommodatie, aanvraag ingetrokken
• diverse straten, organiseren kermis Hengelo 2015, vergunning verleend

• Regelinklaan 7, kappen 2 beuken, 1 esdoorn en 1 eik, vergunning verleend
• Roessinkweg 26, bouwen recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• Sarinkdijk 3, aanleggen paardenrijbak, aanvraag ontvangen
• Schapendijk (kampeerveld De Eend), organiseren huwelijk, vergunning verleend
• Schoolstraat 3, vergroten woning, aanvraag ingetrokken

Hoog-Keppel:
• Burg. Van Panhuysbrink, organiseren van Proef Keppel, vergunning verleend
• Jonker Emilweg 5, aanbrengen dakgoot, aanvraag ontvangen
• Schoolstraat 1, gehandicaptenparkeerplaats, besluit toegekend

Olburgen:
• Pipeluurseweg 3, veranderen inrichting, ontwerp vergunning

Vierakker:
• Boshuisweg 9, bouwen woning, vergunning verleend

Vorden:
• Emmalaan 1, bouwen schuur/berging, aanvraag ontvangen 
• Enkweg 11, intern veranderen bedrijfsgebouw, aanvraag ontvangen
• De Horsterkamp ong., kappen kastanjeboom, aanvraag ontvangen
• Wildenborchseweg 20, organiseren Oranjefeest Wildenborch, vergunning verleend

Wichmond:
• Broekweg 9, uitbreiden bestaande rundveehouderij middels de bouw van ligboxenstal, voersilo’s  
 en windmolen buiten het agrarisch bouwvlak, ontwerp besluit
• Okhorstweg 4, gedeeltelijke functiewijziging woning naar recreatieappartement, vergunning   
 verleend
• Polweg 7, bouwen woning, vergunning verleend

Zelhem:
• Aaltenseweg 18, het organiseren van buurtfeest de Meene 2015, vergunning verleend
• Hoegenstraat 1A, plaatsen schutting, aanvraag ingetrokken
• Magnoliaweg 1B, aanbrengen reclame, aanvraag ontvangen
• Oude Kruisbergseweg 1, bouwen woning, vergunning verleend
• Ruurloseweg 30V 64, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend
• Schovenweg 11, plaatsen dakkapel, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



Volop vertier en gezelligheid
tijdens (H)eerlijk Ruurlo
Ruurlo - Een middag van beleven, eten en drinken en je laten vermaken met demonstraties 
authentiek Zeeuwse ringrijden, schermdemonstraties, streetdance en op vier verschillende 
podiums de gehele middag verschillende soorten muziek. Een Brocantemarkt midden in het 
centrum met echte brocante en diverse streekproducten die men kan proeven. Echte ambachten 
zoals onder andere leerlooijen, kaarsenmaken en houtsnijkunst. Het zijn allemaal ingrediënten 
en activiteiten die zaterdag 20 juni tussen 12.00 en 17.00 uur in het centrum van Ruurlo 
samenvallen tijdens de manifestatie (H)eerlijk Ruurlo. Kortom: volop vertier en afwisseling in 
het centrum van het dorp. 

Pak dat buitengewone VOORDEEL
op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni!

Kom voor onze weggeefprijzen
naar de WELKOOP in RUURLO

PARKING
SALE

Voor de mooiste 
bloemen,

kom je gezellig 
binnen kijken

      bij:

Dorpsstraat 18
Ruurlo

 

Scherpe aanbiedingen 

voor Vaderdag 
Mandje mix perkgoed
van € 14,95 voor € 12,95

Hangpot mix perkgoed
van € 12,95 voor € 9,99

H A I R F A S H I O N

                                                                               

Wij knippen 
krullen 

in je haar!  

Maak kennis met de 
luchtige volume en 

lang houdbare krullen.

Tot binnenkort 
bij ons in de salon!

0573 - 251761

Garvelinkkampweg 2a, 7261 CH Ruurlo
Tel.: 0573-453100

www.fokkinktweewielers.nl
info@fokkinktweewielers.nl

Het is zaterdag 20 juni a.s. 
heerlijk kopen bij Fokkink 
Tweewielers.

Alleen op 20 juni 2015

10% korting
op alle aankopen

Fokkink
Tweewielers

 Steakhouse-Pizzaria

Antonio
Dinsdag pizza en pasta dag 

alle pizza’s en pasta’s voor €7,50 

Woensdag schoteldag 
alle schotels met €2,00 korting

bezorgservice               Dorpsstraat 14-16
zowel voor bedrijven      7261 AW Ruurlo
als voor particulieren     Tel. 0573 - 45 43 53

Brocantemarkt Streetdance
Streekproduktenmarkt

Schermclinics  Ringsteken te paard
10 verschillende muziekgroepen

20 juni
HEERLIJKRUURLO

12.00 - 17.00uur
CENTRUM RUURLO

Alle winkels zijn zaterdag tot 17.00 uur geopend.
Evenals vorig jaar verzorgt de Achterhoekse 
Ringrijdersvereniging De Hofrijders uit Vorden 
om 14.00 en 16.00 uur een demonstratie authen-
tiek Zeeuws Ringrijden in de Dorpsstraat tijdens 
(H)eerlijk Ruurlo. Zeeuws Ringrijden is een spel 
waarbij de deelnemer, gezeten op een Tinker 
(paard), in galop door een meter brede ringbaan 
van zand rijdt en probeert met een twee meter 
lange lans die hij/zij onderhands in de hand 
heeft door een ring te steken. De ring is opge-
hangen halverwege de ringbaan hangend aan 
een ijzeren bus. 
Op de vier podiums die in de Dorpsstraat en op 
het Kerk- en Julianaplein staan opgesteld treden 
onder meer Black Pearl, Miss Ess and The Big 
Boys, Schouder aan Schouder, Timmy van Lin-
gen, het leerlingenorkest van muziekvereniging 
Sophia’s Lust. het Lochems Surprise Koor, Efkes 
Anders, Leedvermaak en Hollands Glorie op 
Ook verzorgen Aerobic Dance Center, Total Fit 
en gymnastiekvereniging RGV Ruurlo demon-
straties. Joris Fotografie verzorgt in samenwer-
king met Dekker Fiat 500 portretfotografie met 
de echte Fiat 500 als achtergrond en schermers 
van het Nederlandse Nationale Team verzorgen 
demonstraties en clinics.



Kom op 20 juni tijdens 
Heerlijk Ruurlo
tussen 12.00 en 17.00 uur 

voor onze winkel, en bekijk 
onze aanbiedingen op zeer zuinige 

LED lampen!!!!!!!!

Kijk ook op onze website
www.installatiebedrijf-altena.com

Geldig tot eind 2015

OPHEFFINGS-uItVERKOOP

De Wonerij

Groen loseweg 9      7261  AM  Ruur lo     Te l .  0573  -  451239    www.woner i j .n l

Stijlvol wonen in z’n puurste vorm...

Kerstdecoratie & de leukste cadeau-ideeën vind je ook bij:

december
KOOPZONDAG

11.00 - 17.00 UUR

OPEN

Beleef   De Wonerij in kerstsfeer
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Café - Restaurant - Zalen

‘ De Keizerskroon’ Ruurlo

Proef tijdens
‘Heerlijk Ruurlo’

onze zelfgemaakte
Reurlse kroket

Geert & Ilse van Tuil
Dorpsstraat 15

Tel. (0573) 45 14 16

Brocantemarkt Streetdance
Streekproduktenmarkt

Schermclinics  Ringsteken te paard
10 verschillende muziekgroepen

20 juni
HEERLIJKRUURLO

12.00 - 17.00uur
CENTRUM RUURLO



pssst...

brillen l contactlenzen
optometrie l zonnebrillen orthoptie

Dorpsstraat 13a   7261 AT  Ruurlo

in RUURLOin RUURLO
SALE

Korting tot 50% op heren- en 
damesvoorjaarsmode en monturen.

Restanten tot 70%



dJeemz - de Smidse 3 - 7261 ZZ Ruurlo
Tel. 0573-459338, e-mail: info@djeemzkinderkleding.nl

 
 

dJeemz 

 K i n d e r k l e d i n g  
 

Kleding voor Baby’s, Kids & Teens  
 

 
 

 
dJeemz - de Smidse 3 - 7261 ZZ Ruurlo - Tel: 0573 459338 - e-mail: info@djeemzkinderkleding.nl 

 
 

 

Moodstreet 
Cars 

Rumbl! 
Blue Fish Loungewear 

Knot So Bad 
Zero2Three 
Blue Seven 

D-Rak 
Wooden Buttons 

Bunnies Jr Kinderschoenen 
 

Openingstijden 
 

Maandag Gesloten 
Di t/m Do 10.00 -17.00 uur 

Vr 10.00 -18.00 uur 
Za 10.00 – 16.00 uur 

 
Winkelen op afspraak,  

geen probleem. 
Bel of mail ons! 

 

Moodstreet Cars
Rumbl! Blue Fish Loungewear
Knot So Bad Zero2Three
Blue Seven Wooden Buttons 
D-Rak Bunnies Jr Kinderschoenen 

Openingstijden
Maandag gesloten, di t/m do 10.00 - 17.00 uur
vr 10.00 - 18.00 uur, za 10.00 - 16.00 uur
Winkelen op afspraak, geen probleem.

Bel of mail ons!

GRATIS PEN (t.w.v. € 2,99)

bij besteding van € 5,00*

op 20 juni van 12.00 tot 17.00 uur

THE READSHOP
Zuivelweg 1 • 7261 BA Ruurlo • Vrijdag koopavond

Ook voor: auto overschrijven, MoneyGram en boekbestelling.
* Uitgesloten: post, loterijen en tabakswaren

De hele maand juni bij aankoop 
van een shampoo en conditioner, 
is de conditioner voor de
HALVE PRIJS

Julianaplein 3, Ruurlo. Tel. 0573-221905

ACTIE

Een verzekeraar 
waar u nog gewoon
binnen kunt lopen
Waar vind je dat nog?

Univé Oost
Ruurlo
Dorpsstraat 1 
088 - 3 300 300

Brocantemarkt Streetdance
Streekproduktenmarkt

Schermclinics  Ringsteken te paard
10 verschillende muziekgroepen

20 juni
HEERLIJKRUURLO

12.00 - 17.00uur
CENTRUM RUURLO



Zondagmmiddag: 
Boh Foi Toch

Zondagmmiddag: Nomadengroep Umtata

KERMIS KEIJENBORG 
Vrijdag 19 juni
14:00 uur:   INLOOPKERMIS met 
    THE MOODCHERS TRIBUTE BAND
grote tent:   X-STATIC
café tent:    DUO TWIZ

Zaterdag 20 juni
 13:30 uur:  KINDER MATINEE
 grote tent:  HANKY PANKY’S PARTY MACHINE
 café tent: VAN CEYBERGEN’S ARTIESTENCAFÉ

Zondag 21 juni
14:00 uur:  50e KERMISOPTOCHT
grote tent:  SUMMERLAND

café tent:    BOH FOI TOCH

Maandag 22 juni
 9:30 uur:    VOGELSCHIETEN
 grote tent:  PERFECT SHOWBAND
 café tent:    RICHTIG REX

www.kermiskeijenborg.nl

2015

Organisatie: Schuttersgilde St. Jan Keijenborg



Wenst u prettige kermisdagen!

T. 0575 - 464624

EEN 
WERELD 

VAN  
STAAL

Directie en medewerkers wensen 
iedereen prettige kermisdagen

www.staja.nl info@staja.nl

www.haggeman.nl
Hengelosestraat 61 
7256 AB  Keijenborg
T: 0575-461515 
F: 0575-462435Sinds 1924

wenst u een prettige kermis!!!

H E N G E L O 

Wensen u fijne Kermisdagen toe!

Oerseweg 4a, 7071 PP Ulft
telefoon (0315) 64 01 66

website www.interprimeur.nl

i n t e r i e u r b o u w

Wij wensen iedereen 
FIJNE en GEZELLIGE 

kermisdagen!!!

T 0575-452990    E info@achterkamp.nl    I www.achterkamp.nl

Wij wensen iedereen fijne kermisdagen toe!

Opleidingen, trainingen en advies,
brandweer en bedrijfshulpverlening

samen bewust veilig!

Bloemsierkunst Jolanda
Kerkstraat 20A
Keijenborg
Tel. 0575-462977
blskjolanda@hotmail.nl

Voor elke gelegenheid het passende bloemwerk.

VISHANDEL “HENGEL” 
Vishandel “Hengel” wenst  

heel Keijenborg gezellige  kermisdagen toe.

UW WONING ALTIJD STRAK IN DE LAK...

De voordelen van het
HuisSchilderPlan®

� deskundige analyse van 
het onderhoud;

� schilderonderhoudsplan
op maat;

� zekerheid van
vakmanschap;

� kleur- en productadvies;
� eenmalig of volgens

contract;
� met garantiecertificaat;
� collectief buurtplan ook

mogelijk.

Neuzendijk 7 Zelhem 
Telefoon 0314 - 64 19 50
www.abcbessels.nl
info@abcbessels.nl

Een heldere visie op schilderwerk
Met het HuisSchilderPlan® heeft u nooit meer
omkijken naar het schilderwerk aan uw woning.
Want het HuisSchilderPlan® is een plan op maat
waarbij op afgesproken momenten onderhoud
plaatsvindt. Dus als u wilt dat uw woning altijd fraai
in de verf staat, neemt u nú contact met ons op.

Ook binnen buitengewoon goed!
Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels in
vertrouwde handen. Met vakmanschap en professi-
oneel advies, en met de nieuwste materialen en
technieken waardoor zelfs oude plafonds en muren
weer als nieuw worden. Wilt u meer weten? Bel
0314 - 64 19 50 voor een vrijblijvende afspraak.
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Ontwerp

Onderhoud Advies

Aanleg

0575 - 463801 Keijenborg



KERMIS KEIJENBORG  19-22 juni 2015 

KERMISPROGRAMMA  KEIJENBORG  2015
VRIJDAG 19 JUNI:
14.00 uur: AANLOOPKERMIS voor jong & oud in de café-tent  

m.m.v. ‘The Moodchers Tribute Band’. (entree gratis)  
18.00 uur:  KERMISATTRACTIES open.
21.00 uur:  FEEST vieren in de grote feesttent m.m.v. ‘X-Static’ en in de café-tent  

m.m.v. ‘Duo Twiz’. (entree € 5,- per persoon)

ZATERDAG 20 JUNI:
13.30 uur:  DANSFESTIJN in de cafétent voor de jeugd m.m.v. ‘AeroFitt 4-kids’. 
14.00 uur:  KERMISATTRACTIES open.
17.00 uur:  OPENLUCHTMIS in de tuin van de pastorie (onder voorbehoud).
18.00 uur:  muzikale rondgang van het Schuttersgilde ‘St. Jan’ door Keijenborg.
18.30 uur:  ‘EREWIJN’ in Dorpshuis ‘De Horst’ (alleen voor genodigden).
                    Tevens huldiging jubilerende leden van het Schuttersgilde ‘St. Jan’. 
21.00 uur:  FEEST vieren in de grote feesttent m.m.v. ‘Hanky Panky’s Party Machine’ en in de 

café-tent m.m.v. ‘van Ceybergen’s Artiestencafé’. (entreeprijs € 10,- per persoon)

ZONDAG 21 JUNI:
12.00 uur:  bebouwde kom van Keijenborg wordt afgesloten voor al het gemotoriseerde ver-

keer.
12.30 uur:  opstellen van de kermisoptocht in de Pastoor Thuisstraat en de Geltinkweg.
13.00 uur:  KERMISATTRACTIES open.
13.30 uur:  Showoptreden door Showband ‘Jubal’ uit Zwolle voor de aanleunwoningen ‘Postel 

Staete’ aan de Pastoor Thuisstraat.
13.50 uur:  openingstoespraken door de voorzitter Schuttersgilde ‘St. Jan’ en de burgemeester.
14.00 uur:  AFMARS van de 50e kermisoptocht.   
15.30 uur:  Showoptreden door Nomadengroep ‘Umtata’ uit Weert voor de feesttent op het 

kermisterrein.
18.00 uur:  PRIJSUITREIKING van de kermisoptocht in de café-tent.
                     Na de prijsuitreiking ouderwets feest vieren m.m.v. ‘Boh Foi Toch’.
‘s-middags:  BARBECUE bij de feesttent.
gehele dag:  FEEST vieren in de grote feesttent m.m.v. ‘Summerland’.
                      (’s-avonds entreeprijs € 5,- per persoon)

MAANDAG 22 JUNI:
08.00 uur:  REVEILLE (Keijenborg ontwaakt).
08.45 uur:  muzikale rondgang door het Schuttersgilde ‘St. Jan’ door Keijenborg.
09.00 uur:  VAANDELHULDE voor alle ereschutters en genodigden voor Dorpshuis ‘De Horst’.
09.10 uur:  welkomstwoord door de voorzitter van het Schuttersgilde ‘St. Jan’.
09.30 uur:  aanvang VOGELSCHIETEN bij de feesttent.
10.00 uur:  aanvang JEUGDSCHIETEN, VOGELKNUPPELEN en overige VOLKSSPELEN.
12.00 uur:  KERMISATTRACTIES open en einde volksspelen.
12.30 uur:  afmars Schuttersgilde ‘St. Jan’ voor het ophalen van het oude en het nieuwe 

koningspaar en jeugdkoning(in). huldiging van het nieuwe koningspaar en 
jeugdkoning(in) voor de pastorie gevolgd door een vaandelhulde.

aansluitend:  PRIJSUITREIKING van de volksspelen in de grote feesttent.
‘s-middags:  BARBECUE bij de feesttent. 
‘s-middags:  FEEST vieren in de grote feesttent m.m.v. ‘Perfect Showband’.           
                      Aan het eind van de middag -wanneer de grote feesttent tijdelijk gesloten wordt-      

gaat het feest verder in de café-tent m.m.v. ‘Richtig Rex’. 
21.00 uur:  FEEST vieren in de grote feesttent m.m.v. ‘Perfect Showband’. (entree gratis)

Voorwoord
Dit jaar vieren we de vijftigste kermisoptocht. 
Het was pastoor Dijkers die destijds het initi-
atief nam om met de kermis een optocht te 
houden om zo de kermis levendig te houden 
en deze door te kunnen geven aan een nieuwe 
generatie. Nu na vijftig jaar weten we niet an-
ders of er is een optocht met de kermis. En-
kele keren heeft echter de optocht onder druk 
gestaan met een minimale deelname aan 
praalwagens, zo ook vorig jaar. Gelukkig heeft 
een aantal wagenbouwersgroepen toch weer 
besloten opnieuw een wagen te gaan maken. 
Maar bovendien heeft ook de huidige jongste 
generatie begrepen dat er zonder optocht 

geen kermis is. Het bestuur van het schutters-
gilde is daarom enorm trots op iedereen die 
de kermisoptocht tot een waar feest gaat ma-
ken. Naar de kermisoptocht op de Keijenborg 
kijk je niet alleen. Nee, die optocht beleef je! 
En namens het bestuur spreek ik de wens uit 
dat we over vijftig jaar nog steeds een mooie 
optocht kunnen beleven.

Namens het bestuur en leden van het Schut-
tersgilde ‘St. Jan’ wens ik u een prettige kermis 
toe.

John Rondeel, voorzitter.

Attracties 2015
Traditiegetrouw zullen er weer een groot aantal 
kermisattracties op en nabij het Booltinkplein 
worden opgebouwd. Dit jaar hebben wij contrac-
tueel weten vast te leggen:

Autoscooter, American-Trip, Volcano-Power, 
Tropical-Flight, Draaimolen, Bungy-Trampo-
line, Lucky Cranes, Fotoschietsalon, Bulldo-
zerschuivenspel, Boksbal, Lijntrekspel, Vuil-
nisbakkenspel, Eendenspel, Vis/Snackstand, 
Nougat/Suikerwerken, Oliebollenkraam, Sui-
kerspin/Popcorn en IJsverkoop. 

Ingezetenen 
worden verzocht 
te vlaggen
Wij verzoeken alle dorpsgenoten in Keijen-
borg op 19, 20, 21 en 22 juni de Nederlandse 
driekleur of de geel-blauwe schuttersvlag 
te laten wapperen

OPGAVE VOGELSCHIETEN 
EN VOGELKNUPPELEN
vrijdag 19 juni: van 20.00 tot 23.00 uur 
  in de sluis-tent.
zaterdag 20 juni: van 20.00 tot 23.00 uur 
  in de sluis-tent. 
zondag 21 juni: na de prijsuitreiking 
  van de optocht tot   
  20.00 uur in de sluis-tent

REGLEMENT  VOGELSCHIETEN  
MAANDAG  22  JUNI  2015

A. Koningschieten is slechts geoorloofd voor 
personen die de achttienjarige leeftijd heb-
ben bereikt en woonachtig zijn binnen het 
werkgebied van de voormalige parochie ‘St. 
Jan de Doper’ in Keijenborg. Oud-inwoners 
van Keijenborg die nu buiten het werkgebied 
van de voormalige parochie ‘St. Jan de Do-
per’ wonen vormen hierop een uitzondering.
Ook een uitzondering hierop vormen de ac-
tieve leden van het Schuttersgilde ‘St. Jan’. 

B. Personen waarvan blijkt dat zij een vals 
woonadres hebben opgegeven zullen alsnog 
worden uitgesloten om mee te schieten. 

C. Er wordt strikt persoonlijk geschoten. Nie-
mand kan dus voor een ander persoon schie-
ten.

D. Eenieder wordt op nummer afgeroepen, men 
wordt niet opgehaald (een uitzondering hier-
op vormen de bestuursleden van het Schut-
tersgilde ‘St. Jan’).

E. Men dient instructies van de begeleidende 
personen strikt op te volgen i.v.m. veiligheid. 

F. De eerste vogel is de koningsvogel.
G. Indien er twee onderdelen tegelijkertijd wor-

den afgeschoten gaat één onderdeel  naar de  
opvolgende schutter.

      De volgorde van schieten is:
1. Kop
2. Rechtervleugel
3. Linkervleugel 
4. Staart
5. Romp

H. Mocht de koningsvogel vóór 11.30 uur eraf 
geschoten zijn, zal er een tweede vogel (de 
zogenaamde prijzenvogel) worden geplaatst. 
Ook voor de afgeschoten onderdelen van de-
ze tweede vogel worden tot 12.00 uur prijzen 
beschikbaar gesteld.

I.   Om 12.00 uur zullen alle volksspelen worden 
beëindigd. De niet-afgeschoten onderdelen 
van de koningsvogel zullen direct ter plekke 
worden verloot aan de schutters die daad-
werkelijk hebben meegeschoten. Voor de 
niet-afgeschoten onderdelen van de tweede 
vogel worden er géén prijzen beschikbaar ge-
steld.

J.   Over punten waarin dit reglement niet voor-
ziet, beslist het bestuur Schuttersgilde ‘St. 
Jan’.      

Route en tijdstip 
kermisoptocht
De route (ca. 3,5 km) op zondagmiddag ziet 
er als volgt uit: 

start: 14.00 uur bij de aanleunwoningen ‘Pos-
tel Staete’ aan de Pastoor Thuisstraat. 
Vervolgens Geltinkweg - Koldeweiweg - Kerk-
straat - St. Janstraat - Ottenkampweg - Euling-
kamp - Teubenweg – St. Bernardusstraat - Pas-
torietraat - Kerkstraat - Molenstraat - Poelsweg 
- Eulingkamp - Teubenweg -  St. Janstraat - 
Poelsweg - Teubenweg - Koldeweiweg.

WIJ VERZOEKEN INGEZETENEN VAN KEIJEN-
BORG DIE AAN DE ROUTE VAN DE OPTOCHT 
WONEN ER VOOR TE WAKEN DAT ER GEEN 
AUTO’S LANGS DE ROUTE WORDEN GEPAR-
KEERD. 

ALLEEN DAARDOOR ZULLEN ONS EEN GROOT 
AANTAL ERGERNISSEN WORDEN BESPAARD.

Stichting Evenementen 
Schuttersgilde 
‘St. Jan’ Keijenborg
Ook tijdens de Keijenborgse 
Kermis hebben we te maken 
met de  aangescherpte contro-
le op alcoholverkoop. Zoals in-
middels bij eenieder bekend, is 
het wettelijk verboden alcohol 
te verstrekken aan personen 
onder de leeftijd van 18 jaar. 
Bij de muntenkassa zijn gratis polsbandjes ver-
krijgbaar voor personen boven de 18 jaar op ver-
toon van een geldig legitimatiebewijs. Dit voor-
komt discussies aan de bar.

Erewijn
Voor genodigden zal op zaterdagavond om 18.30 
uur de ‘traditionele erewijn’ geschonken worden 
in Dorpshuis ‘De Horst’. Tijdens de erewijn zal de 
zelfbedachte tekst op een nieuw koningsschild 
van de huidige koning Vincent Melgers worden 
voorgelezen en zal het schild worden toegevoegd 
aan het grote koningsketen. Tevens zullen er een 
8-tal leden gehuldigd worden die 12½, 25 en 40 
jaar lid zijn van het Schuttersgilde ‘St. Jan’. 

• R. Berendsen 12½ jaar lid, vendelier
• A. Boersma          12½ jaar lid
• J. Compas 12½ jaar lid, bieleman
• O. Hermans 12½ jaar lid, bieleman
• T. te Stroet 12½ jaar lid, bieleman
•  I. Rondeel 12½ jaar lid, blazer
• G. Langenhof 25 jaar lid, boogschutter
• M. Berendsen 40 jaar lid, boogschutter

Prijsuitreiking 
optocht
Op zondagmiddag 18.00 uur vindt de prijsuit-
reiking van de kermisoptocht plaats in de ca-
fé-tent op het kermisterrein. Na de prijsuitrei-
king is het ouderwets feest vieren m.m.v. ‘Boh 
Foi Toch’ die ook bij ons hun 25-jarig bestaan 
wil vieren. Tevens is er nog een laatste moge-
lijkheid om u op te geven voor het vogelschie-
ten, vogelknuppelen en jeugd-vogelschieten 
tot 20.00 uur.



Arendsenweg 5
7021 PC Zelhem

tel. (0314) 62 20 61

www.jaaltink-sessink.nl
Zutphen-Emmerikseweg 13B | 7227 DE  Toldijk | 0575 - 45 20 41

info@verheytoldijk.nl | www.verheytoldijk.nl

Laat de circulatiepomp van de vloer-
verwarming niet meer nutteloos draaien!

Voor besparen van energie en een efficiënt gebruik 

van de circulatiepomp biedt onze Comfortiser de 

ideale oplossing.

Energiebesparing (Voorbeelden berekening):

aantal uren per jaar

stookuren

365 dagen  x 24 uur

200 dagen  x   5 uur

8760 uur

1000 uur

vermindering draaiuren van circulatiepomp 

door gebruik van Comfortiser
7760 uur

uitgangspunt bij onderstaande berekening:

kWh prijs  € 0,23      aanschafprijs incl. btw.  € 75,-

Pompstand

1  7760 uur á 35 Watt = 271kWh

2  7760 uur á 50 Watt = 388kWh

3  7760 uur á 65 Watt = 504kWh

Energiebesparing/jaar terugverdientijd

€   62,33

€   89,24

€ 115,92

<15 mnd

<11 mnd

<8 mnd

Voorjaarsactie: Eenvoudig zelf te installeren, afhaalprijs € 75,00 incl. BTW
Prijs inclusief montage en BTW: € 115,00 (alleen in gemeenten Bronckhorst & 

Doesburg)

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk 

Wassen 

biedt 

Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat 

extra service 

en zorg voor uw auto. Menukaart Coens 
Kermis Plaza

Lekker eten tijdens de Keijenborgse kermis

Menukaart Coens 
Kermis Plaza

Lekker eten tijdens de Keijenborgse kermis

 Zaterdagavond 20 juni
 vanaf 20.00 uur
Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Coens Tapperij 

of bij Coens Bistro tegen een vergoeding van € 5,00 p.p.

Trek gekregen van het kermis vieren?
Kom naar Coens Kermis Plaza!
Lekker eten tijdens de Keijenborgse kermis
Op 19 t/m 22 juni kun je terecht op ons gezellige

Kermis Plaza bij Coens Tapperij:  
Restaurant Marmaris

Coens Cafetaria 
Verse stokbroodjes

Zaterdag 20 juni

Wij wensen u prettige kermisdagen!

www. r emcope t e r s . n l

Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 23 65 / 06-53 482 468

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • e-mail: info@goossensatomica.nl

w w w . g o o s s e n s a t o m i c a . n l

Wij wensen u  
prettige kermisdagen

SMEDERIJ 
BESSELINK

KEIJENBORG

Hengelosestraat 2  •  7256 AC  Keijenborg



KERMIS KEIJENBORG  19-22 juni 2015 

WETENSWAARDIGHEDEN
DANSFESTIJN
Ook dit jaar zal er op de zaterdagmiddag om 13.30 uur een dansfestijn georganiseerd worden in 
de cafétent op het kermisterrein voor de jeugd van de basisschool. Aan dit dansfestijn wordt me-
dewerking verleend door AeroFitt 4-kids. Zij zullen de kinderen voor gaan in Zumba-, Hiphop- en 
Breakdance. We hopen dat de jeugd in grote getale aan dit festijn zal meedoen. Jij komt toch ook!!!

PINNEN met pinpas
Wij bieden u de mogelijkheid om met een pinpas te betalen tijdens de kermis. Het is mogelijk om 
met een pinpas consumptiemunten (vanaf € 50,-) te betalen en/of contant geld (vanaf € 50,-) op te 
nemen aan de muntenkassa.  

POLSBANDJES
I.v.m. verscherpte alcohol-controles, zijn wij genoodzaakt om ook tijdens de kermis polsbandjes te 
gebruiken voor personen vanaf 18 jaar. Wanneer een jeugdig persoon zonder polsbandje bij de bar 
om alcoholische dranken vraagt zal dit niet worden verstrekt. Polsbandjes zijn gratis af te halen bij 
de muntenkassa door personen vanaf 18 jaar op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 

KERMISOPTOCHT
De zondagmiddag staat uiteraard weer grotendeels in het teken van de kermisoptocht. Door de gro-
te inzet van een aantal actieve straten/buurten en vriendenclubs, kunt u genieten van een prachtige 
optocht. 
Om 12.00 uur wordt de bebouwde kom van Keijenborg voor al het gemotoriseerde verkeer afge-
sloten. 
Vanaf 12.00 uur wordt er een entreeprijs geheven à € 1,- per persoon en de auto’s dienen op 
de aangegeven   parkeerplaatsen buiten de bebouwde kom van het dorp te worden gepar-
keerd!!!!! 
De grote praalwagens worden vanaf 12.30 uur in de Geltinkweg opgesteld. Daar vindt ook (voor 
aanvang 
van de optocht) de 1ste jurering plaats. De opstelling van de kleine wagens, versierde fietsen en   
loopgroepen is vanaf 13.00 uur in de Pastoor Thuisstraat (voor de aanleunwoningen ‘Postel Stae-
te’). 
Als u de praalwagens, vóór aanvang van de optocht, wilt bekijken, dan raden wij u aan vroegtijdig 
door      de Pastoor Thuisstraat en de Geltinkweg te wandelen. 
Om 13.30 uur zal er een showoptreden door Showband ‘Jubal’ uit Zwolle gegeven worden en om 
13.50 uur volgen vanaf het bordes van ‘Postel Staete’ de openingstoespraken. 
Aansluitend zal om 14.00 uur de kleurrijke 50e kermisoptocht in beweging worden gezet. Na de 
optocht    zal om ± 15.30 uur een showoptreden door Nomadengroep ‘Umtata’ uit Weert gegeven 
worden bij de feesttent op het kermisterrein.

PUBLIEKSPRIJS
Tijdens de prijsuitreiking van de kermisoptocht zal er ook dit jaar een publieksprijs uitgereikt wor-
den die beschikbaar is gesteld door vijveraanleg ‘Valle Verzasca’. Bezoekers van de kermisoptocht 
die van buiten Keijenborg komen zullen bij de entree een formulier krijgen waarop kan worden 
aangegeven welke wagen men het mooist vindt. Ook zal er aan het begin van de optocht formulie-
ren voor de publieksprijs uitgedeeld worden aan het publiek langs de route. Aan het eind van de 
optocht zullen een aantal jongens lopen die de formulieren weer bij u ophalen.

KONINGSSCHIETEN
Dit is geoorloofd voor personen die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en woonachtig zijn binnen 
het werkgebied van de voormalige parochie ‘St. Jan de Doper’ in Keijenborg. Oud-inwoners van 
Keijenborg    die altijd hebben meegeschoten en nu buiten het werkgebied van de parochie wonen 
vormen hierop een uitzondering. Jaarlijks schieten ± 220 schutters mee om het koningschap van 
het Schuttersgilde ‘St. Jan’. 
HOUDT EEN OUDE TRADITIE IN ERE EN SCHIET MEE!!!!!!

VOGELKNUPPELEN
Dit is geoorloofd voor vrouwelijke personen vanaf 16 jaar, men hoeft hiervoor niet binnen het werk-
gebied van de parochie te wonen. Bij iedere beurt krijgt men de kans om met 2 knuppels de houten 
vogel van een paal te gooien.

JEUGD-VOGELSCHIETEN
Dit is bedoeld om de schoolgaande jeugd van 10 t/m 17 jaar kennis te laten maken met het vogel-
schieten. Er wordt geschoten met een luchtbuks op een vogel van piepschuim.
De jeugd kan zich hiervoor inschrijven op de al eerder vermelde dagen tijdens de opgave voor het 
vogelschieten en het vogelknuppelen. Kosten voor deelname bedraagt € 2,50 per persoon.

VLAGGETJES
Men kan nog tot uiterlijk donderdag 18 juni geel/blauwe vlaggetjes bestellen. Alle lengtes zijn mo-
gelijk. Kosten  €1,20 per meter. Ook zijn er geel-blauwe vlaggen (afmeting 100x150 cm.) te bestellen 
voor € 15,- per stuk bij: E. Te Stroet, Past. Thuisstraat 22, Keijenborg, tel. 0575-46 21 30 of via email: 
info@kermiskeijenborg.nl.

Meer informatie over de kermis, kijk op www.kermiskeijenborg.nl 
Meer informatie over ons Schuttersgilde, kijk op  www.schuttersgildestjan.nl

Optredende muziekbands 2015
The Moodchers Tribute Band 
(vrijdag 19 juni ‘aanloopkermis’ café-tent)
Wie kent ze niet 
van weleer, ‘The 
Moodchers’ uit Bor-
culo onder aanvoe-
ring van Henk en 
Ab Waanders. Zij 
verzorgden in de 
laatste decennia 
van de vorige eeuw 
de muziek op alle 
denkbare feesten 
en partijen in de 
Achterhoek en om-
geving. Zeker de 
wat oudere jeugdigen kunnen de nummers ‘huis 
met een tuintje’, ‘allemaal op de bok’ en ‘van je 
hoempa hoempa’ volledig meezingen. Voor ve-
len zijn de Moodchers muzikale historie met alle 
herinneringen die daarbij horen. ‘The Moodchers 
Tribute Band’ is in 2009 ontstaan als eerbetoon 
aan de oude Moodchers. Dergelijke muziek moet 
immers worden blijven gespeeld met het oor-
spronkelijke Moodchers geluid.
De band bestaat uit: Jan (zang & sax), Emiel (bas-
gitaar & zang), Anton (drums & zang) en Gerd 
(toetsen). De aanloopkermis is voor iedereen   
( jong & oud) vrij toegankelijk. Voor meer infor-
matie: www.themoodchers.nl 

Duo Twiz 
(vrijdag 19 juni café-tent)
Duo ‘Twiz’ is een allround 2-mansband uit Di-
dam. Onder het motto; gezelligheid kent geen 
tijd, spelen ze muziek uit de jaren ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 
en de hits van vandaag. Niets is te gek, nummers 
van ZZ-Top, Rammstein, Simple Minds en Nor-
maal worden door hun gespeeld en kunnen ze 
de koers spontaan veranderen naar o.a. Wolter 
Kroes, Frans Duyts en de Toppers. Onverwacht 
komt er een set piratenmuziek voorbij die over-
gaat naar Rock ‘n Roll. Voor duo ‘Twiz’ is niets 
te gek en geven u het ouderwetse kermisgevoel! 
Het duo bestaat uit: Dave Gieling (zang & toetsen) 
en Dennis Boekhorst (zang & drums). Voor meer 
informatie: www.duotwiz.nl

X-Static 
(vrijdag 19 juni feesttent)
De Twentse band 
X-Static bestaat 
sinds 2006, 5 man-
nen met 1 missie: 
Elk event omtove-
ren tot een feest 
dat zijn weerga 
niet kent. De band 
vliegt je om de 
oren, schud je 
door elkaar en 
tilt je naar hoge-
re sferen. X-Static 
is een beleving, neemt je mee van classics naar 
de nieuwste hits en alles wat daartussen zit. De 
band treedt op van Zuid-Limburg, de Randstad 
tot in de kop van Friesland, allemaal hebben ze 
het al ervaren. Van luxe events en festivals tot 
bedrijfsfeesten en tentfeesten, deze mannen 
brengen vuur, beleving en topmuziek dwars door 
elke vezel van je lijf. Dus lekker los gaan en het 
heerlijke X-Static virus oplopen? De band bestaat 
uit: Leroy (zang), Niek (gitaar), Peter (basgitaar), 
Boudewijn (drums) en Ron (toetsen). Voor meer 
informatie: www.x-staticlive.nl

van Ceybergen Artiestencafé 
(zaterdag 20 juni café-tent)
De vijfkoppige 
band vind zijn 
roots, hoe kan 
het ook anders, 
in Keijenborg en 
is opgericht in 
2010 tijdens of 
net na de Keijen-
borgse kermis. 
De band speelt 
voornamelijk rock-covers, nummers uit de oude 
doos, van het bekende verrek-ja gehalte, maar 
ook moderne nummers van deze tijd. Net als 
vorig jaar zal de band optreden met diverse lo-
kale (amateur)artiesten in het van Ceybergen’s 
artiestencafé. De band bestaat uit: Bennie (zang 
& slaggitaar), Laurens (slaggitaar & zang), Tonny 
(drums), Marco (sologitaar) en Edwin (basgitaar 
& zang).Voor meer informatie: 
www.v-ceybergen.nl

Hanky Panky’s Party Machine 
(zaterdag 20 juni feesttent)
Hanky Panky is beter bekend als zanger van de 
Aprés Ski hits ‘Oh Middernacht’, ‘Marianneke’ en  

‘Kijk uit voor Bertus’. Het zeer allround repertoire 
varieert van hits van nu tot de bekendste feest-
tent knallers. Hanky Panky’s Party Machine is 
showtime. Samen met zijn zangeressen trekt hij 
alles uit    de verkleedkoffer om er weer een ware 
happening van te maken en zal er zeker voor zor-
gen dat ieder optreden weer anders is. Horen is 
zingen! De band bestaat uit: Hanky Panky (zang 
& gitaar), Kelly (zang), Nicole (zang), Frank (basgi-
taar & zang), Benny (gitaar & zang), John (toetsen 
& zang) en Robert (drums). Voor meer informatie: 
www.topbands.nl/hanky 

Boh Foi Toch 
(zondag 21 juni café-tent)
De band ‘Boh Foi Toch’ is in 1990 opgericht door 
trekharmonicaspeler Hans Keuper en de in 2014  
overleden ex-drummer van ‘Normaal’ Jan Man-
schot. Zij wilden muziek gaan maken voor op de 
boerendeel, de daele. Muziek voor 30-ers, 40-ers 
en 50-ers. De bezetting, zo was het plan, zou in 
eerste instantie bestaan uit een harmonicaspe-
ler, een violist, een klarinettist en een drummer. 
Dat pakte echter anders uit. De band besluit om 
cajun en zydeco-achtige muziek te gaan maken. 
De voertaal wordt Nedersaksisch, zingen in ‘t plat. 
Als doelgroep is ooit gekozen: de oudere jongere. 
Te oud voor de disco en te jong voor het 50+bal. 
Door de jaren heen blijkt echter dat het publiek 
veel gemêleerder is dan ooit gedacht. Voor het 
gemak scharen ze het publiek nu onder de noe-
mer ‘vanachttotachtentachenteg’. De band is nog 
steeds razend populair, met name in het oosten 
des lands. Boh Foi Toch speelt dampende en 
stampende feestmuziek met inhaakwalsen, me-
lancholische nummers, up tempo rock en coun-
try-achtig werk. Het publiek verzorgt veelal de re-
freinen, die uit volle borst worden meegezongen. 
Boh Foi Toch zorgt ervoor dat elk optreden een 
zeer speciale gebeurtenis wordt die je niet snel 
vergeet! Boh Foi Toch betekent: Tjongejonge, 
het is me wat. En dat is ‘t ook. De band bestaat 
uit Hans Keuper (zang & trekharmonica), Paul 
Kemper (gitaar), Willem te Molder (basgitaar) en 
Han Mali (drums).  Ook bestaat de band dit jaar 
25-jaar en heeft op 19 april j.l. een nieuwe cd uit-
gebracht met de titel ‘Sóh’. Voor meer informatie: 
www.bohfoitoch.nl

Summerland 
(zondag 21 juni feesttent)
Summerland is 
een band dat op 
ieder feest (van 
bruiloft tot aan 
de grootste feest-
tent) ingezet kan 
worden en tevens 
is de band een 
welgeziene gast 
bij diverse arties-
ten die zij in het 
verleden ook mu-
zikaal begeleid hebben. Summerland is een ui-
terst professioneel orkest dat van alle markten 
thuis is, van wals, polka, tango tot aan de nieuw-
ste hits van dit moment en alles wat daar tussen 
zit (roep maar en ze spelen het!).  De band heeft 
inmiddels 3 singles op hun naam staan waarvan 
de hit “Aloosie’ het bekendst is. Eén ding is zeker, 
of het nu een bruiloft, kermis, feesttent, braderie, 
zaal of discotheek is, Summerland weet er raad 
mee, succes verzekerd. De band bestaat uit: Mar-
loez (zang), Jan (drums & zang), Jody (toetsen 
& zang), Gary (basgitaar & zang), Sjaak (gitaar & 
zang)  en Frans (zang & doedelzak). Voor meer in-
formatie: www.summerland.nl 

Richtig Rex 
(maandag 22 juni ‘afterparty’ café-tent)
Hij mag er uit zien als een 
wat vreemde kruising 
tussen Hans Klok, Den-
nie Christian en Heino, 
in levende lijve is Richtig 
Rex een aanstormend fe-
nomeen. Opgegroeid met 
Duitse schlagers en geze-
gend met een warme stem, 
is deze rasartiest bijkans 
geboren om een  glimlach 
te toveren op    alle gezich-
ten die hem maar kunnen 
zien en horen. Met z’n char-
mes doet hij vrouwenharten sneller kloppen, met 
zijn zwoele stem maakt hij mannen jaloers. Zijn 
show vol supertolle schlagers, heerlijke humor, 
een lach en een traan zorgt hij voor een feest 
der herkenning, resulterend in een meezingfeest 
zonder weerga. Zijn motto is: ‘Ein bisschen spass 
muss sein’. 
Voor meer informatie: www.richtigrex.nl

Perfect Showband 
(maandag 22 juni feesttent)
De naam van 
de band is wel-
licht een tikje 
gewaagd, maar 
sinds het ont-
staan van de 
band in 1992 
kunnen zij te-
rugzien op ve-
le geslaagde 
optredens. Het 
gevarieerde re-
pertoire is van rock tot feest, waaronder een Ne-
derpop en een 60-, 70-er jarenset. Door hun rijke 
ervaring en flexibiliteit neemt de Perfect Show-
band u mee op reis vol muzikale hoogstandjes. 
Laat je verrassen door de power  van talent, 
enthousiasme en ervaring. De band bestaat uit: 
Emmie (zang), Jeroen (drums & zang), Albert 
(toetsen & zang), Gilbert (gitaar & zang) en André 
(basgitaar & zang). Net als voorgaande jaren is 
de band een perfecte showband om de kermis 
ermee af te sluiten. Voor meer informatie: 
www.perfect-showband.nl 
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Deelnemende muziekkorpsen 
kermisoptocht Keijenborg 2015
Schuttersgilde ‘St. Jan’ Keijenborg
Het Schuttersgilde ‘St. Jan’ uit Keijenborg is in 1853 opge-
richt door pastoor Berendsen, die in de eerste jaren ook de 
voorzitter was van het bestuur. Het doel was om de plaatse-
lijke buurtfeesten in het gebied ‘Het Goy’, zoals het gebied 
rond Keijenborg vroeger heette te structureren, zodat de 
onderlinge twisten minder werden. Tot op de dag van van-
daag organiseert het Gilde de jaarlijkse kermis rond het pa-
troonsfeest van St. Johannes de Doper (24 juni). Een kermis 
met als hoogtepunt de optocht van diverse praalwagens, 
show- en muziekkorpsen. Het Schuttersgilde heeft een 
eigen drumfanfare van ca. 40 muzikanten. Samen met de 
officieren, bielemannen, boogschutters, vendeliers, lans-
dragers, marketentsters en het standaardvaandel is het een 
keurkorps van ca. 80 personen. Jaarlijks treedt het Gilde op 
tijdens diverse regionale optochten en schuttersconcour-
sen, met regelmatig een uitstapje buiten de regio, waarbij 
eenieder kan zien dat tradities niet saai hoeven te zijn. In de 
prachtige kleuren geel/blauw reeds van veraf te herkennen. 
Daor komp ze weer an, de jongens van Sint Jan. Voor meer 
informatie: www.schuttersgildestjan.nl

Showband ‘Jubal’ Zwolle
Showband ‘Jubal’ is in 1951 opgericht. De showband be-
staat uit een vrolijke brass-sectie, enthousiaste percussie en 
kleurrijke guards. Die unieke combinatie maakt ‘Jubal’ tot 
een graag geziene gast bij zoal straatoptredens als taptoes. 
Dit ziet u ook aan de grootse stoere en wervelende uitstra-
ling tijdens de vele optredens in binnen en buitenland. Een 
verfrissende nieuwe stijl maakt het geheel tot een bijzonder 
kijk- en luisterspektakel, dat keer op keer zorgt voor enthou-
siaste reacties vanuit het publiek. Tijdens straatoptredens 
(streetparades) speelt ‘Jubal’ altijd in op de wensen van de 
organisatie; van diverse straatshows die het publiek aan-
genaam verrassen tot een passend tempo bij praalwagens. 
De shows bewegen continu voorwaarts, dus ze houden de 
optocht niet op. In een grote taptoeshow neemt ‘Jubal’ het 
publiek mee op reis door een pakkend muzikaal repertoire 
en choreografische hoogstandjes. De vele variaties in show 
en muziek maken ‘Jubal’ flexibel inzetbaar voor allerlei eve-
nementen. Voor meer informatie: www.jubalzwolle.nl

Schuttersgilde ‘St. Joris’ Ulft
Het Schuttersgilde in Ulft werd in 1945 opgericht met de 
naam ‘Pol Vooruit’ met als doel het bevorderen van de 
schutterssport, het ontwikkelen, handhaven en tot bloei 
brengen van de aloude tradities en andere activitieten, 
zoals de Polse kermis. In 1950 werd de naam gewijzigd in 
‘St. Joris’ en in 1957 werd de samenstelling van het korps 
gewijzigd in een tambour-pijperkorps en vendelkorps. Het 
korps laat bij haar optredens vaak een onuitwisbare indruk 
achter in de regio en dat komt vooral door de bijzondere 
samenstelling van het korps, met pijpers, lyra’s en trom-
petters. Het Gilde is ook bekend om haar rode capes, het 
populaire muzikale repertoire en het grote aantal leden in 
het korps (5 rijen breed). De vereniging heeft sinds 1965 een 
eigen onderkomen dat vanaf 1981 aan de Hofstraat in Ulft is 
gevestigd. Voor meer informatie: www.sintjorisulft.nl 

Koninklijke harmonie ‘Concordia’ Hengelo Gld.
Muziekvereniging ‘Concordia’ werd in 1861 opgericht door 
muzikanten die op bruiloften en kermissen dansmuziek ten 
gehore brachten. De muziekvereniging nu bestaat uit een 
malletband, harmonie, opleidingsorkest, ‘Royal Wind Band’ 
en een boerendansgroep (Old Hengel). De malletband en 
de harmonie zijn binnen onze regio een graag geziene gast, 
met mooie blauwe uniformen. Zij doen mee aan optochten, 
serenades, sinterklaasintocht en het inhalen van kampioe-
nen. Ook concerten met ‘the Dogz’ en ‘the Hurricanes’ zijn 
een bekend fenomeen. De ‘Royal Wind Band’ is een amuse-
ment/dweilorkest met een kleine groep enthousiaste muzi-
kanten. De boerendansgroep ‘Old Hengel’ danst folkloris-
tische dansen bij VVV-activiteiten en andere feesten. Voor 
meer informatie: www.concordiahengelo.nl

Showband ‘K.D.O.’ Groessen
Showband ‘K.D.O.’ is in 1966 opgericht en is een snelgroei-
ende actieve vereniging uit Groessen die zich bezig houdt 
met het spelen van mooie maar vooral herkenbare muziek, 
maar ook stevige marsen gaat het niet uit de weg. In 2006 
vierde ze haar 40-jarig jubileum met o.a. een spetterende 
jubileumtaptoe. De laatste jaren is ‘K.D.O.’ meer en meer 
het accent gaan leggen op het showgebeuren en is dus een 
relatief nieuwe vereniging op onze vaderlandse taptoevel-
den, maar wel eentje die er wezen mag. De vereniging deed 
al heel lang streetshows, maar de afgelopen jaren heeft 
men veel geïnvesteerd in het opzetten van taptoeshows. 
Naast het grote orkest mag ‘K.D.O.’ zich sinds een aantal 
jaren gelukkig prijzen met een leerlingenorkest die via het 
project ‘Music Kiddz’ tot stand is gekomen. Men is een graag 
geziene gast in zowel Nederland als ook daarbuiten. Een 
vast jaarlijks onderdeel is de medewerking verlenen aan 
optochten tijdens de carnaval in Duitsland. Maar ook in 
Nederland wordt veel gespeeld tijdens evenementen zoals 
bloemencorso’s en diverse taptoes. Voor meer informatie: 
www.showbandkdo.nl

Nomadengroep ‘Umtata’ Weert 
(speciaal optreden)
Komend uit een ver verleden, met een onbekende eind-
bestemming in het vooruitzicht, trekt een nomadenvolk 
‘Umtata’ door de lage landen. Ze verplaatsen zich met een 
wonderlijk voertuig dat de tand des tijds nauwelijks heeft 
doorstaan gebouwd uit voorwerpen die ze al rondzwervend 
gevonden hebben. Het nomadenvolk draagt eigenzinnige 
kledingcomposities gecreëerd met indrukwekkende hoofd-
deksels. Mensen en dingen die ze onderweg passeren vin-
den ze eigenaardig maar zorgt ook voor nieuwsgierigheid 
en verwondering. Alleen de Alziende in het kraaiennest 
kent de weg en laat zich leiden door haar magische oog. 
Het ‘Umtata’ volk heeft haar eigen gebruiken en rituelen en 
verstaat alleen de taal van gebaren en muziek. Tijdens de 
reis klinken ritmische geluiden en op een voor hen geschik-
te plek maken ze muziek. In 2012 hebben zij al opgetreden 
voor en na de kermisoptocht wat grotendeels in het (regen)
water viel. Zij zullen dit keer een deel van de optocht meel-
open en geven na de optocht een nieuwe wervelende show 
voor de feesttent op het kermisterrein. Voor meer informa-
tie: www.umtata.nl

KERMIS KEIJENBORG  19-22 juni 2015 
Rommelmarkt op zondag 5 juli
Dit jaar wordt op het Booltinkplein 
de 32ste rommelmarkt gehouden. 
Een traditie die door de jaren heen 
niet alleen in Keijenborg, maar ook 
ver daar buiten een naam heeft 
opgebouwd. De opbrengst van de 
rommelmarkt komt ten goede voor 
de aanschaf en het onderhoud van 
de vele uniformen en instrumen-
ten van de Drumfanfare ‘St. Jan’. 
Bovendien zal door de opbrengst 
ook de jeugd haar muzikale op-
leiding in het dorp kunnen blijven 
volgen.

Diverse vrijwilligers zijn achter de 
schermen al bezig met de noodzake-
lijke voorbereidingen. Een behoorlij-
ke voorraad ‘rommel’ en mooie cu-
riosa staan al opgeslagen. Voor deze 
rommelmarkt zijn bruikbare spullen 
of kleine meubels van harte welkom. 
Niet bruikbare spullen en grote meu-
bels (die niet door één persoon mee-
genomen kunnen worden) en oude, 
niet bruikbare, elektrische appara-
tuur, zoals koelkasten, computers en 

TV’s, kunnen door de ophalers gewei-
gerd worden. 
Op zaterdag 4 juli zullen de leden en 
vrijwilligers binnen de dorpskernen 
van Keijenborg en Velswijk spullen 
huis-aan-huis ophalen. U kunt ook 
op zaterdag 4 juli zelf de spullen 
brengen bij de opslagplaats op het 
kermisterrein. 
Ook zal dit jaar, in de week na de 
Keijenborgse kermis, een container 
geplaatst worden voor oud-ijzer op 
het kermisterrein op de hoek Kerk-
straat-Past. Thuisstraat. Voor vragen 
over de rommelmarkt kunt u contact 
opnemen met Theo Schoenaker tel. 
0314-641634 of Bennie Mentink tel. 
0575-461419.
De Drumfanfare ‘St Jan’ is niet meer 
weg te denken. Met behulp van uw 
bijdrage zal ook de drumfanfare in 
staat zijn de festiviteiten in Keijen-
borg muzikaal te ondersteunen. 
Komt allen zondag 5 juli naar het 
Booltinkplein!

Werkgroep Rommelmarkt ‘St Jan’

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

400 jaar
karakter

E en overheerlijke ijskoude Grolsch zat er, 
ver voor de intrede van de koelkast, op 

een broeierige zomerse dag niet in. Rond 1890 
ging men bij Grolsch dit probleem te lijf. Bij 
strenge winters zaagde men onder leiding van 
de meesterbrouwers zelf, het ijs uit de grachten 
rond Groenlo. Grote blokken ijs werden, samen 
met onze kratten Grolsch, opgeslagen in flinke 
ijskelders. Het ijszagen was een karwei voor 
geharde mannen en was verre van ongevaarlijk. 
Ja, dat waren nog eens stoere tijden...
Grolsch wordt al sinds 1615 gebrouwen en 
eigenlijk is er de afgelopen 400 jaar niet zoveel 
veranderd. We hebben nog steeds die karakter-
volle smaak die Grolsch zo Grolsch maakt. 
En natuurlijk onze fiere beugelfles. Ja, Grolsch 
wordt nog altijd gebrouwen met dezelfde 
beleving,  inzet en volharding als 400 jaar geleden.

43108_Grolsch_basisadv_ karakter_A4_staand_drukwerk.indd   1 03-01-14   11:25



Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

Een leven lang
zorgeloos genieten
met de kunststof kozijnen, (garage)deuren, 
serres, veranda’s en vensterluiken van MRB

Ruurloseweg 118, Vorden (‘t Medler)
Tel. 0575-559 232 www.mrb-lensink.nl

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Assistent Chef Werkplaats m/v

Ben jij per direct beschikbaar en op zoek 
naar een veelzijdige functie in de techniek?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
het controleren van het personeel op de werk-
plaats, zodat de werkzaamheden tijdig en juist 
uitgevoerd worden. Dit rapporteer je aan de 
Chef werkplaats. Daarnaast ben je als Assistent 
Chef Werkplaats bezig met administratieve 
werkzaamheden als het inboeken van uren en 
het maken van planningen. Ook het voorraad-
beheer, opzoeken van tekeningen en het inboe-
ken van binnenkomende goederen behoren tot 
je taken. Het is belangrijk dat je beschikt over 
technisch inzicht en affiniteit met metaal hebt.

Werkvoorbereider / Tekenaar m/v

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie 
en heb je kennis van Autocad 3D? 

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
het tekenen van diverse soorten constructies.  
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor calcula-
ties, bereid je het werk voor, koop je materialen 
in, werk je offertes uit en heb je contact met 
klanten.

Assemblagemedewerker m/v

Ben jij een ervaren assemblagemedewerker 
en woon je in de directe omgeving 
van Zutphen?

Functieomschrijving
In de functie van Assemblagemedewerker  ben 
je verantwoordelijk voor het zelfstandig produ-
ceren van mechanische en elektrotechnische 
componenten. Om dit werk goed te kunnen 
uitvoeren is het van belang dat je ervaring 
hebt in een soortgelijke functie en gemakkelijk 
met gereedschappen overweg kunt. Je bent in 
staat om snel te werken en je beschikt over een 
ruime mate van technisch inzicht. Tevens ben 
je verantwoordelijk voor het verpakken van de 
producten.

Lasser / Hechter m/v

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

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

Commercieel administratief 
medewerker m/v

Ben jij commercieel en administratief en 
werk jij graag in een dynamische omgeving?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever in de regio van 
Winterswijk zijn wij op zoek naar een commer-
cieel administratief medewerker. In deze functie 
bestaat je takenpakket groten-
deels uit het verwerken van orders 
en zorg je voor een correcte admi-
nistratieve afhandeling. Tevens sta 
je klanten telefonisch te woord 
en beantwoord je vragen omtrent 
levertijden. Je werkt nauw samen 
met je collega’s van de afdeling 
Verkoop, Administratie, Inkoop en 
Productie. Voor dit werk is het van 
belang dat je een proactieve hou-
ding hebt, goed prioriteiten kunt 
stellen en zeer klantgericht bent.

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 m. links.
Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Cadeautip:
Streekproductenpakket!

• Nu volop: Aardbeien van de koude grond 
de lekkerste. Nu volop voor de inmaak.

• Nieuwe oogst FRIESLANDERS zijn er weer

• Heerlijke BOSPERZIKEN 500 gram  0.99
• Malse SLA + KOMKOMMER  0.99
• Nu ook volop ASPERGES
• Nieuw FROZEN YOGHURT-IJS  

(vetarm, glutenvrij met vezels)
• Nu ook van de BUFFEL: 

vlees, mozzarela, yoghurt

Van 20 juni t/m 26 juni 2015
van 10.00 tot 17.00 uur.

Expositie Schilderijen
in de KAPEL VAN BRONKHORST

Abstract en Realistisch in WARME KLEUREN, 
olieverf en acryl.

GERDA WISSELINK, ELS BRUMMELHUIS, 
ELLY LIEVENSE

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN VAKBEKWAME MEDEWERKER?

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK
NAAR EEN
NIEUWE
UITDAGING?

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



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten
Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23 

De uitgever behoudt zich ten 
aanzien van de inhoud van deze 
uitgave en/of website zowel het 
auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1, sub 4 van de Auteurs-
wet als het databankrecht. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes 
kunnen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
20 - 21 juni, G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem (0573) 25 18 70.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire 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 thuis-
begeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag 
bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 21 juni, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 
10.00 uur: ds. J. Kool. 1e C: Werkgroep Partnergemeenten 
Oost-Europa; 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 21 juni, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 
10.00 uur: ds. J. Kool. 1e C: Werkgroep Partnergemeenten 
Oost-Europa; 2e C: Eredienst & Pastoraat..
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 21 juni, 10.00 uur, Hr. H. Dijkman, Vorden.
  
R.K. kerk Vierakker
Zondag 21 juni, 9.30 uur, Eerste Heilige Communieviering 
voor de kinderen uit Baak, Olburgen, Steenderen en 
Vierakker, vg. pastoor F. Hogenelst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 juni 9.30 uur, Woord en Communieviering,
vg. werkgroep. 

Per direct te huur in Zelhem: 
appartement op 1e etage (be-
schikking over 2 verdiepingen= 
105m2). Complex is voorzien 
van lift. € 740,- pm. excl. g/w/e 
en € 35,- servicekst. Tel: 06-
22045730
   

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

Loods te huur in Vorden 200 
m2 € 600,- p.m. incl. nutsvoor-
zieningen, toilet/kantoorunit 
aanwezig. Tel.: 0575-530113 / 
06-13386085.
   

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

Engelse les, verbeter je spreek-
vaardigheid voor vakantie, werk 
of school. Lessen door een ech-
te Brit. Mobiel nr. 06-12291855. 
   

TE KOOP: opvouwbare 4-wiels 
scootmobiel type Prakti Com-
fort. Tegen elk aannemelijk 
bod. Tel. 0314 - 63 12 35.
   

Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboe-
dels. Verzamelhuis Warnsveld, 
Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 
19.
   

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

Te huur; 3 tot 4 paardestallen 
compleet met koetshuis, 20x60 
rijbak en div.weides. Bremweg 
in Hengelo. Voor meer informa-
tie: 06 - 303 73 616.
   

Aangeboden: hulp bij onder-
houd tuin of andere werkzaam-
heden. Tel. 0575 - 46 17 33
   

KIPPENMESTKORRELS, het bes-
te voor uw GROENTE-SIERTUIN 
en GAZON. 25 Kg zak 7 euro, 
4 zakken 25 euro. Morsdijk 2, 
Ruurlo. 06-12971503.
   

Ze zijn er weer nieuwe aardap-
pelen Frieslanders. Tevens ver-
kopen we BBQ vlees. Woensdag 
de gehele dag en donderdag-
morgen gesloten. Fam. Schef-
fer, Nieuwenhuisweg 1, Vorden 
(Delden) Tel. 0575-551333 06-
53949484.
   

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

17 t/m 23 juni. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bij ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.
Woensdag 17 juni Bospaddenstoelensoep/Varkens medaillons met   
 pepersaus, aardappelkroketten + groente             
Donderdag 18 juni ½ Gegrild haantje, appelmoes, frieten en rauwkost-
 salade/Vlaflip met slagroom
Vrijdag 19 juni Champignonsoep/Pangafilet met pestosaus, pasta en 
 rauwkostsalade
Zaterdag 20 juni Kipsaté met nasi, pindasaus, atjar salade en kroepoek
 IJs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen) 
Maandag 22 juni Gesloten 
Dinsdag 23 juni Wiener schnitzel met aardappelen en groente/IJs met 
 slagroom

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

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

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

A.W. Lenselink-Matser 
is per 1 juli

verhuisd naar 
De Delle 105
Nieuwstad 32 

7251 AJ Vorden

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!




