
Napoleontische schermutselingen op het slagveld voor Kasteel Vorden. Foto: Jan Hendriksen.

Eerste Historisch Festijn Vorden ‘voltreffer’
VORDEN - “Sommige mensen lo-
pen hier in kleding van zeven-
tig jaar geleden en anderen van 
500 jaar!” Een vader met twee 
dochters aan zijn hand betreedt 
zondagmiddag het terrein van 
het eerste ‘Historisch Festijn’ 
dat Kasteel Vorden en historisch 
evenementenbureau Cranen-
burgh Events uit Stadskanaal 
afgelopen weekeinde rond en in 
Kasteel Vorden organiseerden. 
Beide meiden en hun vader kij-
ken gedurende de middag hun 
ogen uit. Het ‘festijn’ werd om in 
‘oorlogstermen’ te spreken let-
terlijk en figuurlijk een ‘voltref-
fer’. Bijna drieduizend bezoekers 
gingen terug in de tijd, de sfeer 
was perfect en het ‘gekletter’ van 
kanonnen en geweren waren 
niet van de lucht.

Door Jan Hendriksen 

Op een leerzame en actieve ma-
nier een tijdreis van meer dan 
2.000 jaar door de Nederlandse 
geschiedenis maken. Dat kon 
men tijdens het eerste ‘Historisch 
Festijn’. Met dank aan ruim vijf-
tig levende geschiedenisgroepen 
uit Nederland, Duitsland, België, 
Engeland en Polen met ruim vijf-
honderd personen die zich intens 
inleefden in hun geschiedenispe-
riode. En dat leverde een prach-
tig schouwspel op. Vooral tijdens 
de verschillende demonstraties 
op het ‘slagveld’ en in de ‘Arena’ 
met Kasteel Vorden op de ach-
tergrond. Voor de Romeinse Tijd 
tekenen de Belgische groep Deu-
extonion en de Nederlandse groep 
Pax Romana. Ridders van de Ach-

terhoek, de Hospitaalridders en 
de Compagnie van Cranenburgh 
waren vertegenwoordigers van de 
Middeleeuwen. De Bergsche Bat-
terij, de Saluut Batterij Atkinds 
waren enkele van de groepen die 
de Tachtigjarige Oorlog uitbeel-
den. Talrijk waren de groepen uit 
de Napoleontische Tijd waaronder 
het 3ème Régiment Grenadiers. 
Een elite-eenheid die behoorde 
tot de Keizerlijke Garde van Napo-
leon Bonaparte. Deze eenheid be-
stond voornamelijk uit Hollanders 
en was onderdeel van het Grande 
Armée van 1810 tot 1812. Tijdens 
de catastrofale terugtocht uit Rus-
land in 1812 waren het onder an-
dere de Hollandse Grenadiers die 
het restant van het Grande Armée 
hebben gered door de terugtocht 
te dekken. Van de 1500 mannen 
keerden er slechts 45 terug! Les 
Grenadiers Hollandais werd op-
gericht in 2005. “Onze vereniging 
probeert het 3ème tot in de klein-
ste details uit te beelden zoals het 
er uit heeft gezien net voor en tij-
dens de campagne in Rusland in 
1812”, aldus een van de grenadiers 
net voordat ze het ‘slagveld’ betra-
den om ‘oorlogje te gaan spelen’.

Huidige tijd
Ook de tijd van de Tweede We-
reldoorlog werd treffend in beeld 
werd gebracht door onder meer 
‘Army Girls WII Engeland.’ De 
11. Luchtmobiele Brigade uit 
Schaarsbergen met zijn actuele 
uitrusting en een klimtoren sloot 
aan bij de huidige tijd. “Dit is een 
uniek evenement waaraan we nor-
maliter geen medewerking verle-
nen”, zo verklaarde een van de acht 

leden tellende brigade die net als 
de andere groepen hun kampe-
ment zaterdag en zondag in de 
Kasteelweide hadden opgeslagen. 
De diverse kampementen van de 
groepen gaven een goed beeld hoe 
men vroeger leefde. Tevens was er 
een grote historische markt waar 
talrijke voorwerpen, kunstnijver-
heidsproducten en versnaperin-
gen uit honderden jaren geschie-
denis waren te bewonderen, te 
proeven en te koop werden aan-
geboden.

Royals
Ook Kasteel Vorden zelf maakte 
deel uit van het festijn. Zo waren 
naast De Hal ook de Rode- en 
Grote Zaal van het kasteel te be-
zichtigen. In de Rode Zaal hadden 
Bert en Diana Olsder uit Zwolle 
zich aan de grote eettafel genes-
teld die Koning Edward VII en zijn 
echtgenoot Koningin Alexandra in 
hun galakleding uitbeelden. Deze 
Britse royals kwamen uit de laat 
Belle Epoque periode rond 1910 
en gaf de weelde van kleding die 
ze toen droegen weer.

Meer
Eigenaar Menno Brouwers van 
historisch evenementenbureau 
Cranenburgh Events was na af-
loop een ‘dik tevreden’ man. “De 
sfeer was perfect, het weer werkte 
mee en de publieke belangstelling 
was naar verwachting tijdens dit 
grootste ‘multi geschiedenisfes-
tijn’ van de Benelux dit jaar. Een 
mooiere locatie voor een dergelijk 
evenement is niet te vinden in ons 
land. Of er volgend jaar een ver-
volg komt? Dit smaakt absoluut 
naar meer.”

 

Markt Vorden 22 
juli op De Bleek
VORDEN - Op vrijdag 22 juli wordt 
de weekmarkt verplaatst naar ‘De 
Bleek’ achter de Aldi in verband 
met de Vordense kermis.

Folkloristisch 
Dansfestival
Het Internationaal Folkloris-
tisch Dansfestival is zeer suc-
cesvol verlopen. Er werden 
fantastische optredens ver-
zorgd met een verbroederings-
bal, een matinee en galavoor-
stelling door de groepen n een, 
beide keren, bomvolle zaal van 
het Kulturhus.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

West Achterhoek

Kinderen die dagelijks minder dan vijf minuten per dag lezen, lezen in een jaar slechts 21.000 woorden. 

Kinderen die 15 minuten per dag lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar.

De bibliotheek doet meer dan u denkt! Check de bieb op facebook.com/BiebNieuws
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OPRUIMING
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0573 - 251761
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Voor een eerlijk en goed advies. 

E-Bike verkoop, service en onderhoud. 
Gespecialiseerd in Race en MTB

Van Slingerland Tweewielers 
Hengelosestraat 14, 7256 AC Keijenborg
0575-463441 www.vanslingerlandtweewielers.nl

Z w e m -   e n   r e c r e a t i e b a d

IN DE DENNEN

Bel of mail naar onze media-adviseurs

Dyanne Schiphorst, tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@contact.nl

Nancy Weevers, tel. (0544) 80 10 35 
verkoop@contact.nl

Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Ook adverteren?

Jaargang 78

Dinsdag



FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

onze media-adviseurs. Kijk hiervoor in de colofon op pagina 5.

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

UITVAARTVERZORGING

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding

“H“H“H“HH“HH“““HH“HHHeteteteteteetetetetteteteeeteee bijbijbijbijbijbijijijjbijbijbijbijjjjbijbijbijbijbijb zozzzzzonzonzonzonzonozonzonzonzozonzzzononzononzonzonzo derderderderderdedederderderdederdedederererdererderederreeeeeeeeeeeee
zitzizizititzzzitzititziitittz vavavavavavavaaavvvavavavvavavavvav akakakakkakakkkakakkakakakkakk vverververveververervererverveverververrvvvervvev borbborbborborborborborborboborbororborborborborbbborbororboroborroo gegengengengegengengenenengengenengegengeggegeggg

ininininiininininnininiininnn hethethethethehethethethhethehethetethhethhethethethetethetethhhhhh gegegegeeegegegeegeeggegegegegegegg wonwonwonwowonwonwonwonnwonwonwonwonwonwwwwwowwowwwonowonw nneeeeeeeeeeeeeeeeee”””””””””””

 

Langs deze weg willen wij iedereen heel veel dank zeggen
voor de fijne belangstelling, die wij mochten ontvangen
tijdens de ziekte en overlijden van mijn vrouw,
onze moeder en oma

Wolly Bergenhenegouwen-Evers
 

Steun krijgen van de mensen om je heen in een periode
van zorg en verdriet heeft ons heel veel goed gedaan.

Koos
Erik
Mark en Marion
   Pim, Tijn

Vorden, juli 2016

  

Op 92  -  jarige leeftijd overleed zacht en kalm
onze lieve vader en opa

Frits Hogenkamp
  

-  Frits Frederik August Maximiliaan  -
  

weduwnaar van Antje Hogenkamp  -  Mensink

m Zutphen
25 november 1923

t Vorden
6 juli 2016

  

Frits Hogenkamp
Rita Hogenkamp  -  van Ochten
  Arthur Hogenkamp  -  Becking
  Ivo Becking  -  Hogenkamp
  

Gé Hogenkamp
Nicky van Veen
  Pauline Hogenkamp
  Lisette Hogenkamp

  

Correspondentieadres:
Monuta Spaans
t.a.v. de familie Hogenkamp
Mr. H.F. de Boerlaan 63A
7417 DD  Deventer
  

De uitvaart heeft -  overeenkomstig de wens
van Frits  - in besloten kring plaatsgevonden.

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven 
dat wij hebben gekregen na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader, opa en opi

KAREL HIETBRINK
Daarom willen wij u op deze manier laten weten 
dat uw aanwezigheid, de bloemen, lieve kaarten 
en de steun van Dr. Koning en de medewerkers 
van Markenheem erg goed hebben gedaan en een 
grote steun voor ons zijn.

J.H. Hietbrink-Groot Jebbink
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld, juli 2016

Wil je negatieve emoties zoals onzekerheid, 
angst en depressies loslaten en je eindelijk 
weer happy voelen? Geef jezelf dan deze 
kans om echt te groeien.

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

√ Geen verwijzing nodig   √ Vergoeding vanuit de basisverzekering 
√ Spoedreparaties klaar terwijl u wacht, ook in het weekend  
√ Gratis controle   √ Opvullen dezelfde ochtend klaar!

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

De totale zorg voor een stralend kunstgebit
Een nieuw kunstgebit of een snelle reparatie, 
maak een afspraak met onze praktijk.

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

Ineens was je weg...
Zonder gedag te kunnen zeggen.

Franciscus Antonius Jacobus 
Maria van Hassel

Frans

HWouw, 25 Juli 1952           †Zutphen, 15 Juli 2016

Lia van Hassel - van der Mast
 
Paul en Maaike
Rob en Laura
 
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
op donderdag 21 juli van 19:00 tot 19:30 uur in 
Monuta Uitvaartcentrum, het Jebbink 4 te Vorden.
 
De begrafenis wordt gehouden op vrijdag 22 juli om 
11:30 uur in de Christus koning kerk, het Jebbink 8 
te Vorden.

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Internationaal Folkloristisch
Dansfestival zeer groot succes
VORDEN - Het Internationaal 
Folkloristisch Dansfestival, dat 
plaatsvond van 9 t/m 12 juli, is 
zeer succesvol verlopen. Vrijdag 
8 juli, na de aankomst van alle 
groepen, werd er gestart met een 
verbroederingsbal in het Kultur-
hus in Vorden, waar alle groepen 
hun eigen dansen uitlegden en 
hierdoor zat de sfeer er al heel 
snel in. Zaterdag 9 juli zijn er tij-
dens de matinee en galavoorstel-
ling door de groepen fantastische 
optredens verzorgd in een, beide 
keren, bomvolle zaal van het Kul-
turhus.

‘s Avonds werd, na de vlaggenpara-
de, namens de gemeente Bronck-
horst een officieel openingswoord-
je verricht door wethouder Paul 
Seesing. Verder waren er genodig-
den aanwezig van de FFNG en IOV. 
Na het lied ‘Ode an der Freude’, ge-
zongen door zangvereniging Steer-
newalt uit Steenderen, kon het 
dansprogramma van start gaan.

Als eerste traden de Iesselschotsers 
op in de traditionele boerenkleding 
van 1900. Vervolgens kwam Volks-
kunstgroep de Krekels uit België, 
die een zeer mooie choreografie 
uitvoerden met onder andere witte 
bollen en vaandelzwaaien. Hierna 
was het de beurt aan de dansgroep 
‘De Schaop’ndansers’ uit Exloo, die 
in hun zondagse Drentse kostuum 
een mooi optreden neerzette. Als 
laatste voor de pauze was dans-
groep Podlasie uit Polen. Deze bij-
na professionele dansgroep bracht 
in traditionele kleding de Poolse 
folklore uit hun eigen omgeving 
Podlasie. Na de pauze was het de 
beurt aan de ‘Noabers’, de tussen-
groep van Folkloristische Dans-
groep Hellendoorn, die gekleed 
in de kleding van de jaren ‘60 de 
dansen uit deze periode uitvoer-
den. Tijdens de middagvoorstel-
ling dansten hier onze echte noa-
bers, de Knupduukskes uit Vorden 

en Wiej Schots Vedan uit Barchem. 
Vervolgens was het de beurt aan 
het ensemble ‘Pentla’ uit Zuid-Mo-
ravië in Tsjechië. Deze groep van 
jonge mensen brachten een zeer 
goede show, begeleidt door hun 
citerband. Als slotspektakel kwam 
de groep Tifermasc uit Martinique. 
Deze zeer enthousiaste groep met 
veel jonge mensen van dit eiland in 
de Caribische Zee zorgde voor een 
waardig slotstuk van deze avond, 
die eindigde met een groot Cari-
bisch feest met alle deelnemers.

Zondag 10 juli gaven de groepen 
acte de presence tijdens de kerk-
dienst in de NH kerk in Steenderen, 
waarbij ze na afloop nog eens dan-
sen brachten op het marktplein. 
Om klokslag half twee vertrok ver-
volgens de optocht door het mooie, 
en reeds drukke stadje Bronkhorst, 
waar nadien op een tweetal podia 
tegelijkertijd door alle groepen de 
optredens werden verzorgd. Als 
Nederlandse groepen waren deze 
middag aanwezig de Soester Boe-
rendansgroep en de Achterhookse 
Folkloredansers uit Ruurlo. Naast 
de optredens was er in Bronkhorst 

een leuke folkloremarkt en work-
shops Tingieten, Kralenbreien en 
Hindelooper schilderkunst. Mede 
doordat de weergoden de organi-
satie goed gezind was, was het een 
prachtig evenement met zeer veel 
bezoekers.

Maandag 11 juli stond in het te-
ken van de ‘Doe Dans’. In zaal de 
Nieuwe Aanleg te Almen konden 
de bijna 200 bezoekers van harte 
lust meedansen met de groepen 
uit Steenderen, Tsjechië en Marti-
nique. Dinsdag 12 juli is er met de 
groepen uit Tsjechië en Martinique 
nog een bezoek gebracht aan het 
Nederlands Openluchtmuseum 
in Arnhem, waar de deelnemers 
‘s morgens het park konden be-
zoeken en ‘s middags nog een op-
treden verzorgden op het Zaanse 
Plein.
Na het vertrek op woensdagmor-
gen van de laatste groep uit Marti-
nique kan men terugkijken op een 
zeer geslaagd, goed verlopen, en 
druk bezocht folkloreweekend.
   

 ■ Foto’s op achterhoekfoto.nl

Tweede leven voor veel 
metaalmachines Gems
VORDEN - Vele metaalmachines 
van Gems Metaalwerken BV uit 
Vorden, het bedrijf dat eerder 
dit jaar de werkzaamheden heeft 
moeten beëindigen, worden ge-
veild. De kijkdag is op donderdag 
27 juli te Vorden en de veiling sluit 
op twee veilingdagen te weten 28 
en 29 juli.

Frank Adam, veilingmeester, 
schetst de geschiedenis: “Prach-
tige machines uit een zeer succes-
vol bedrijf. Al sinds 1830 volop ac-
tief in metaalwerken, waste tech-
nology en containerbouw. Uitein-
delijk hebben ze het helaas niet 
gered. Maar natuurlijk verdienen 
die machines een tweede leven bij 
een ander mooi bedrijf. Waar dan 
ook ter wereld. Dankzij de inspan-
ningen van de twintig fabrieksme-
dewerkers, de ingenieurs en con-
structeurs is Gems zo succesvol 

geweest. Zij hebben met elkaar 
gebouwd aan dit bedrijf.” Bijzon-
dere items zijn volgens Adam de 
CNC gestuurde rollenwals van het 
merk FACCIN waarmee platen van 
3,5 meter breed gewalst werden en 
een lasportaalinstallatie van het 
merk Valk uit 2012 met een Pana-
sonic 6-assige handlingrobot. Ook 
de CNC Style draaibank is voor 
bedrijven erg interessant. Er is 
inmiddels belangstelling getoond 
door bedrijven uit heel Europa.

De machines worden geveild door 
Troostwijk. De veiling is reeds ge-
start, zie hiervoor de websites.
   

 ■ www.troostwijkauctions.com/
nl/metalworking/01-22879/ ■ www.troostwijkauctions.com/
nl/metalworking/01-23027/   

 

VORDEN - Zondag 17 juli was de 
opening van de zomerexpositie in 
Galerie De Burgerij, Zutphense-
weg 11. Het is een zeer veelzijdige 
tentoonstelling met ‘fibre art’ van 
Sandra van de Griendt, visual art 
van Lotte Meijer, etsen van Wim 
van der Meij en sieraden Sandra 
Witteman. In de bloemrijke rus-
tieke theetuin achter de galerie 
stonden keramische objecten van 
Dorry Heesen, Hermine Grob en 
Henny Schaapman en draadfigu-
ren van Lidy Ponte. De zomerex-
positie is nog te zien tot en met 
zondag 21 augustus.

Van Wim van der Meij meester 
in de hedendaagse etskunst, zijn 
(landschaps)etsen tentoonge-
steld waaronder herkenbare fraaie 
plekken in en om Vorden en de 
regio Zutphen. Hij werkt met een 
breed spectrum aan grijstonen die 
ander kleurgebruik overbodig ma-
ken. Zijn beeltenissen zijn van een 
tijdloze schoonheid, ver weg van 
de hectiek van alledag.

Via haar in essentie fotografi-
sche werk creëert Sandra van de 
Griendt een geabstraheerde mys-
terieuze werkelijkheid. Foto’s van 
gebreide lappen in de natuur; spe-
len met spiegeling, kleur en reflec-
tie en experimenteren met tech-
niek en materiaal, zoals acrylverf, 

houtskool, potlood of waskrijt. 

Lotte Meijer schildert in de tra-
ditie van de romantische land-
schapsschilders: het landschap 
als gevoelsuitdrukking. Eenmaal 
voltooit verzaagt of snijdt Lotte 
het schilderij en herschikt en as-
sembleert ze de losse elementen 
tot een nieuw beeld. De fragmen-
tatie legt de nadruk op beeld èn 
techniek.

Sandra Witteman laat zich bij het 
ontwerp van haar sieraden inspi-

reren door de vorm van edelste-
nen. Haar originele op ambachte-
lijke wijze vervaardigde sieraden 
houden een natuurlijke uitstra-
ling. In het bijzonder haar werk 
met paardenhaar.

De galerie is open op vrijdag, za-
terdag en zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur (met uitzonde-
ring van vrijdag 22 juli)
   

 ■ www.deburgerij-vorden.nl

Veelzijdige zomerexpositie in Galerie
De Burgerij geopend

Visual art ‘Lauwersmeer’ van Lotte Meijer. Foto: PR

Fantastische dansoptredens in zonnig Vorden. Foto: Johan Braakman

Activiteiten agenda
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub zomerstop
Elke dinsdag Handwerken-Handvaardigheden zomerstop 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
 Repaircafe zomerstop
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
 In Ludgerus gebouw Vierakker
Elke dinsdag Jeu de Boules 10.00 – 11.30 uur
 bij mooi weer, info telefoon 520452

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
   @welzijnvorden
Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

Heeft u al uw opgave voor de 
Kunstbus ingestuurd? Denkt 

u eraan dat 16 augustus 
de laatste dag is, dat het 

ingevulde formulier binnen 
moet zijn!

Alvast bedankt.

IPAD CURSUS
Stichting Welzijn Vorden organiseert samen 
met Seniorweb cursus iPad. De cursus start 
op 15 september in Vorden en 13 septem-
ber in Hengelo. 
Er zijn maximaal 5 cursisten per les. De do-
centen, Gerrit Terpstra en Henk Roes, nemen 
de lesstof plezierig met de deelnemers door. 

Dan blijkt dat er veel met een iPad gedaan 
kan worden zoals: mail versturen, het versturen van foto’s, surfen op 
internet enz. Te veel om op te noemen. Opgave tot 26 augustus a.s. 
Ook is er een cursus voor gevorderden.

Voor informatie/aanmelden:
Henk Roes, tel. 06 2124 1984 of 
Willy Gotink, tel. 0575-553405 
(di/woe 9.00 – 11.00 uur) of w.gotink@welzijnvorden.nl

Bel naar onze media-adviseurs
• Dyanne Schiphorst, tel. (0544) 80 10 34 

verkoop@contact.nl
• Nancy Weevers, tel. (0544) 80 10 35 

verkoop@contact.nl
• Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Contact Bronckhorst Noord bestrijkt zowel online 
als met de papieren editie (in een oplage van 4.800 
exemplaren) het gebied Vorden, Delden, Kranen-
burg, Linde, Medler, Mossel, Veldwijk, Vierakker, 
Wichmond, Wientjesvoort en Wildenborch.

Drukklare advertenties (certified pdf) aanleveren tot ui-
terlijk maandag 9.00 uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren kan tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

Wilt u ook adverteren?
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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: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem

Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem • tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

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

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

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

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93 www.spannevogel.nl
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VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden 
entrecote

GRATIS 100 GRAM 
VLEESSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Malse 
runderspiesen

798
4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Kalkoen
schnitzels

495
4 stuks

SPECIAL

Ricotta 
kussentje

245
100 gram

MAALTIJD IDEE

Saucijzen -
broodjes

500
4 stuks

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

Er is maar 1 BOEKENMARKT

Zondag 31 juli 2016
55 kramen, Zutphen

IJsselkade; 10.00-17.00 uur

www.boekenvreugd.nl

Deze week maken wij extra veel:

HAZELNOOT MOKKA 
TAARTJES

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899
Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277
Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Lekker gebakken hazelnootschuim met een creme 
au beurre en echte vanille, afgewerkt met onze 

eigen hazelnoot aanzetsel, en dat proef je!!

voor  6.25van 8.25

Aanbieding geldig van 20 t/m 26 juli 2016

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
bĳ  uw specialist vindt u ze zonder draadjes !!!  
HOLLANDSE SPERZIEBONEN      400 gram 

het is weer kersen tĳ d!!!     
de lekkerste BELGISCHE KERSEN   500 gram

de lekkerste koopt u bĳ  agf specialist                                   
PITLOZE WATERMELOENEN     heel kilo  

uit eigen keuken
deze week.... op al onze dagvers bereide
AFHAAL MAALTĲ DEN     2 naar eigen keuze                        

2.98

0.99

Geldig van dinsdag 19 juli t/m 25 juli 2016

0.99

25%
korting

De zon zit 
weer in 
de maand
3 manieren om 
je kind 
goed te 
beschermen

Alles over SMEREN, 
KLEREN, WEREN vind 
je op kwf.nl/zonnen

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?



Vakantietijden 
bibliotheken
BRONCKHORST - Tijdens de 
bouwvakantie van 25 juli tot en 
met 14 augustus zijn de ope-
ningstijden van de bibliotheken 
in Vorden, Zelhem en Hengelo 
iets aangepast. Vorden is in deze 
periode van dinsdag- tot en met 
zaterdagmorgen geopend van 
10.00-12.00 uur. In Zelhem ver-
valt de donderdagochtend en de 
vrijdagavond. In Hengelo vervalt 
de dinsdagavond. Iedereen kan 
met de bibliotheekkaart terecht in 
alle andere vestigingen van bibli-
otheek West-Achterhoek. Het is 
ook mogelijk om materialen, die 
bijvoorbeeld in Zelhem zijn ge-
leend, in een andere bibliotheek 
van West-Achterhoek weer terug 
te brengen. De uitleenperiode 
van de materialen blijft gelijk: vier 
weken voor boeken, luisterboe-
ken en tijdschriftmappen. Dvd’s 
en Toptitels twee weken. Verlen-
gen is mogelijk mits het materiaal 
niet gereserveerd is. Servicepunt 
Steenderen is tijdens de periode 
9 juli tot en met 21 augustus ge-
opend op woensdag- en vrijdag-
morgen van 9.00-13.00 uur. Een 
fijne vakantie toegewenst. 
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

wordt wekelijks uitgegeven door
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk

Neem contact op met onze media-

Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 

Bezorgklachten

avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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ContactSwim till it’s dark
VORDEN - Voor Zwembad in de 
Dennen was het seizoen nog niet 
zo best. Er zijn tot nu toe weinig 
echt drukke dagen. Maar was het 
wel zo slecht? Als we naar de tem-
peraturen kijken die het KNMI gaf, 
viel het allemaal nog wel mee. De 
buien waren vaak kort en hevig, 
dus alle tijd om nog even gaan 
zwemmen. In het water wordt ie-
dereen immers toch al nat. “We 
worden allemaal zo gestuurd door 
de smartphones, dat we vergeten 
naar buiten te kijken en te anti-
ciperen op hoe het er buiten uit 
ziet”, aldus een van de medewer-
kers van het zwembad. “Gelukkig 
is er een uitkomst. Half Nederland 
loopt al met een telefoon in de 
hand over straat om Pokemons te 
vangen. Alle kritiek over veiligheid 
maar even terzijde nemend, we 
mogen weer naar buiten…. Ik zal 
dus komende weken de aandacht 
niet leggen op extra warm water, 
maar vooral op extra Pokemons 
rond het zwembad. De vijf mooi-
ste screenshots van een Pokemon 
in het zwembad krijgen deze week 
een ijsje naar keuze.” Deze week 
is het extra genieten, want woens-
dag 20 juli is het ‘Swim till it’s dark’. 
Liefhebbers kunnen tot 22.00 uur 
in het zwembad terecht.

LICHTENVOORDE - 15.000 fietsers 
worden komend weekend tijdens 
de Zwarte Cross in de watten ge-
legd. In vergelijking met 2015 
worden er 11.000 extra fietsstal-
lingsplekken onder begeleiding 
aangeboden. De organisatie ver-
wacht bij de twintigste editie van 
het Achterhoekse festival ruim 
200.000 bezoekers.

Stallen (en terugvinden!) van de 
tweewielers liet in het verleden 
nogal te wensen over. Het festival, 
dat bekendstaat om zijn goede 
organisatie, wilde ook dit aspect 
goed geregeld hebben. Dit ge-
beurt nu voor het tweede jaar in 
samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland, Sourcy mineraalwater 
en Stille Events. De Zwarte Cross 
en deze partners willen festival-
gangers extra bewust maken dat 
alcohol en verkeer niet bij elkaar 
horen.

BOB-campagne
De fietsenparking wordt netjes en 
overzichtelijk ingericht. De ver-
schillende parkeervakken krijgen 
elk een moeilijk te vergeten naam. 

Parkeer je stalen ros bijvoorbeeld 
in de Lee Harvey Asfalt Area of in 
de Sabine Zadelpijn Area, een ode 
aan de legendarische Achterhoek-
se wielrenster. Wie kent haar nog? 
Fietsers worden verwelkomd door 
het BOB-team van VVN. Deze vrij-
willigers assisteren bij het plaat-
sen van de fietsen (en later bij het 

ophalen). De bezoeker ontvangt 
een visitekaartje waarop de par-
keerlocatie staat aangegeven. Op 
vertoon van dit kaartje krijgt de 
bezoeker de fiets later weer mee.

Beloning
“Als bezoeker kun je bij binnen-
komst ook een BOB-afspraak ma-

ken en nadien je afspraak omzet-
ten in een blaastest,” vertelt Mar-
tijn Oosterveld, campagneleider 
BOB van Veilig Verkeer Nederland. 
“Bij nul promille word je met een 
leuke verrassing beloond.”
De Zwarte Cross in Lichtenvoorde 
duurt van vrijdag 22 t/m zondag 
24 juli.

Fietsers VIP-area op de Zwarte Cross uitgebreid

De BOB-zone van de Zwarte Cross. Foto: PR

De terugkeer van de boerenbruiloft
DOETINCHEM - Plotseling was hij 
daar weer: de boerenbruiloft op 
De Vijverberg. Na drie slechte sei-
zoenen op rij beleefde de Doetin-
chemse voetbalclub in de knots-
gekke voetbaljaargang 2015-2016 
een heuse wedergeboorte. Het pu-
bliek stond achter de superboeren 
en ondanks de matige resultaten 
leeft de club weer in de Achter-
hoek. Tijdens de open dag van De 
Graafschap, op zondag 31 juli, ver-
schijnt een boek over de grote om-
mekeer onder de titel: De terugkeer 
van de boerenbruiloft. Geschreven 
door de Doetinchemse journalist 
en zanger Erik Hagelstein, in sa-
menwerking met Uitgeverij Her-
mans uit het Gelderse Hengelo. 
Trainer Jan Vreman neemt het 
eerste exemplaar rond 15.30 uur 

in ontvangst. Vanaf 1 augustus is 
het boek te koop bij de Achter-
hoekse boekhandels, bij de recep-
tie op De Vijverberg of online via 
de webshops van De Graafschap 
of Uitgeverij Hermans. Hagelstein 
heeft talloze gesprekken gevoerd 
met de mensen die een rol hebben 
gespeeld in de fluwelen revolutie 
bij de club. Trainer, spelers, be-
stuurders, supporters en anderen 
geven hun visie op de afgelopen 
jaren. Het boek biedt een onthul-
lend kijkje achter de schermen en 
maakt duidelijk hoe het komt dat 
de Achterhoeker De Graafschap 
weer in zijn hart heeft gesloten.
   

 ■ www.uitgeverijhermans.nl/
boekenkraom Afbeelding van de cover van het nieuwe boek van Erik Hagelstein. Foto: PR

Wie komt Pokemons vangen in Zwembad In de Dennen? Foto: PR
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249.00

1.89
  400 G

2.49
  4 X 125 G

1.99
  2 KG

0.89
  270 G

2.99
  530 G

0.39
  PER STUK

  Ca. 200 G

Ca. 2.99

AANBIEDING

NATUURLIJK

ALDI
SUPER PRIJS!

!

www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling. 

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

APPEL-
TAART

VR 22 T/M ZO 24 JULI

JALAPEÑO 
CHEESE -
BURGERS*

ZUID-
AMERIKAANSE 
RIBEYE*

NECTARINES COURGETTE

VANAF WOENSDAG 20 JULI VERKRIJGBAAR

VANAF VRIJDAG 22 JULI VERKRIJGBAAR

Notebook 11.6" MD 99950
Notebook met 29.5 cm Full HD IPS 
beeldscherm. Intel Celeron 
N3150 processor.
- 2 GB werkgeheugen
- WiFi AC
- Bluetooth 4.0
-  geïntegreerde luidsprekers, 

webcam en microfoon

64 GB 

Lassie rijst MAOAM
MaoMix

er.indd   1

ONGEKENDE SHOWROOMKORTINGEN!!! 
Geef ons de ruimte want alles moet weg! Sla uw slag! De kortingen kunnen hoog 

oplopen tot maar liefst 70%. Let op de voordeellabels in onze showroom.

-30%

-50% -70%-60%

-40%

wonen & keukens

Helmink Wonen
T. 0575 551514
Zutphenseweg 24
7251DK Vorden
info@helminkwonen.nl
www.helminkwonen.nl

Relaxfauteuil in
rundleder, van 1895.-
nu € 850,-

Modern dressoir, 
hoogglans rood,
van 1695.- nu € 895,-

Dekbedovertrekken,
lampen, schilderijen
HALVE PRIJS!



Voorzitterswisseling Lions Bronckhorst

BRONCKHORST - Jaarlijks wisselt 
het voorzitterschap, volgens de 
wereldwijde Lionstraditie, zoals 
ook bij de Lionsclub Bronck-
horst recentelijk het geval was: 
Aart Steenbergen uit Keijenborg 
gaf het stokje over aan Karin van 
Heijst uit het stadje Bronkhorst.

Een bundeling van kracht en ken-
nis, dat was het jaarthema van de 
vertrekkende voorzitter: “Het was 
me het jaartje wel, soms zeiden we 
wel eens tegen elkaar: mag het een 
tandje minder? Veel initiatieven 
werden er genomen, met name 
de opstart van ons vluchtelingen-
project: helpen - in samenwerking 
met andere organisaties en lokale 
overheid - bij de integratie van 
vluchtelingen/statushouders in 
onze gemeente Bronckhorst. Te-
vens werd in het voorbije lionsjaar 
inspanning verricht om de oprich-
ting van een LEO (lionsjongeren-
club) in de Achterhoek mogelijk 
te maken. En dat allemaal naast 
de bestaande goede doelenacties, 
onze materiële en immateriële 
projecten”, aldus de scheidende 
voorzitter.

Honderdjarig bestaan Lions
“Een bijzonder jaar staat ons te 
wachten”, zo stelde de nieuwe 
voorzitter in haar speech tijdens 
de laatste ledenvergadering voor 

het zomerreces vast. Zij doelde 
daarmee op het feit, dat de Lion-
sorganisatie wereldwijd honderd 
jaar bestaat. Voor Lions-Neder-
land zijn daarvoor een aantal aan-
dachtsvelden benoemd: jeugd, 
honger en duurzaamheid. “Met 
een aantal van deze onderwer-
pen zijn we in feite al jaren be-
zig via onze goede doelen, maar 
op duurzaamheid zullen we dit 
nieuwe verenigingsjaar extra in-
zetten.” Bovendien komt er ook 
weer ruimte voor nieuwe leden, 
Lions Bronckhorst telt momenteel 

rond de 25 leden uit vele dorpen 
en buurtschappen van onze ge-
meente. “En daar kunnen er nog 
best een aantal nieuwe- mannen 
en vrouwen- bij, vele handen en 
hoofden verdelen zo het werk dat 
we op onze schouders nemen”, zo 
stelde Karin van Heijst.

Nieuwe goede doelen
Na de zomerperiode worden de 
nieuwe goede doelen en andere 
activiteiten voor het nieuwe ver-
enigingsjaar vastgesteld en be-
kend gemaakt.

   

Openstelling Fuchsiatuin van de
familie Elsman

WICHMOND - De Fuchsiatuin 
van de familie Elsman wordt het 
weekend van 22, 23 en 24 juli weer 
opengesteld voor publiek. De tuin 
aan de Baron v.d. Heijdenlaan 24 
in Wichmond is geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. Honderden fuchsia’s 
staan en hangen er prachtig bij. 
Daarnaast is er ook een collectie 
verschillende Streptocarpussen te 
zien. Onder het genot van een kop 
koffie kan men vrijblijvend rond-
lopen. Tevens is er ook verkoop 
van vele verschillende planten.

VTP organiseert 13e Dijkman Bouw 
Open Tennistoernooi

VORDEN - De Vordense tennisclub 
VTP organiseert dit jaar voor de 
twaalfde keer het Dijkman Bouw 
Open Tennistoernooi. Dit toer-
nooi mag, afgaande op de erva-
ringen in voorgaande jaren, reke-
nen op een flinke belangstelling. 
De organisatie verwacht zo’n 200 
wedstrijden in de planning te kun-
nen opnemen.

Een gezellige en gemoedelijke 
sfeer tijdens het toernooi is een 
belangrijke drijfveer voor de or-
ganisatoren. Wanneer dat gecom-
bineerd kan worden met tennis 
van een goed niveau wordt het 
enthousiasme alleen maar groter.

Traditioneel komen de deelne-
mers vooral uit Gelderland en 

Overijssel, maar de laatste jaren 
schrijven ook spelers uit Friesland, 
Utrecht en zelf Duitsland zich in. 
De categorieën waarin wordt ge-
speeld zijn 3,4,5,6,7 en 8 voor zo-
wel enkel als dubbelpartijen. Het 
evenement vindt plaats in week 33 
van zondag 14 t/m zondag 21 au-
gustus op het VTP-tenniscomplex 
aan de Overweg. Op de donderdag 
(18 augustus) is er live muziek. Ie-
dereen is die avond welkom om te 
genieten van toptennis en gezel-
lige live muziek.

De inschrijving voor dit toernooi 
kan t/m 31 juli via de website.
   

 ■ www.toernooi.nl

   

‘Coupe Vordogne’ 2016
VORDEN - Maandag 11 juli is voor 
de 18e keer de ‘Coupe Vordogne’ 
(Vordense golfkampioenschap-
pen) gespeeld op Golfclub ‘t Zelle. 
Veertig Vordenaren speelden 18 
holes onder goede weersomstan-
digheden. Heerlijke temperatuur, 
met af en toe zon en een aardig 
windje.

Onder het genot van een kop kof-
fie en een Vordense Zwanenhals 
kon men voor aanvang van de 
wedstrijd bijpraten met ‘oude’ 
bekenden. Ook waren er verschil-
lende nieuwe deelnemers. Na de 
wedstrijd werd er geborreld en 
rond zeven uur kon iedereen ge-
nieten van een heerlijk driegan-

genmenu. Bij de dames ging de 1e 
prijs dit jaar naar Aleida Bensdorp 
en bij de heren naar Hertog van 
Enthoven. De Longest werd bij de 
dames gewonnen door Ton Ou-
wersloot en bij de heren door San-
der Jansen. De Neary was deze dag 
voor Frans Huitink en de Tweary 
voor Dennis Jansen.

Deze dag is mede mogelijk ge-
maakt door de volgende spon-
soren: Rabobank Noord en Oost 
Achterhoek, het Meestershuis, 
Bosman installatie, Welkoop Vor-
den en slijterij Sander Pardijs. Het 
was weer een geslaagde dag. Tot 
volgend jaar.

   

Feestival is een feestje 
‘van 8 tot 80’

Iedereen voelt 
zich welkom!
HENGELO - Wie denkt dat Feestival 
alleen voor de jeugd is bedoeld, 
heeft het mis. Het evenement aan 
de Zelhemseweg is ook een feest 
voor hen die de wilde jaren al een 
tijdje achter zich hebben gelaten.

Voor deze mensen wordt er zoals 
elk jaar weer een terras aan gelegd 
om met vrienden en bekenden 
een lekkere versnapering te nut-
tigen en op ‘’veilige’’ afstand te 
genieten van alles wat er gebeurd 

tijdens de avonden.

De 80ies 90ies club wordt dit jaar 
flink aangepakt. Zo zal de indeling 
helemaal veranderd worden en zal 
er een flinke luifel aan het café ko-
men, zodat nog meer mensen mee 
kunnen genieten van hits van oa. 
ABBA, Golden Earring, Michael 
Jackson en al het moois uit de 80 
en 90er jaren!

Gezelligheid is gegarandeerd! Kijk 
voor meer informatie op de web-
site.
   

 ■ feestival-hengelo.nl

Vertrekkende en nieuwe voorzitter, resp. Aart Steenbergen en Karin van Heijst. Foto: PR

Feestival is feestje ‘van 8 tot 80’. Foto: PR

Impressie van de fuchsia’s in de tuin van de familie Elsman. Foto: PR
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Houtwal Zutphen 
29 - 30 - 31 juli 2016

gratis entree
www.foodwallzutphen.nl

foodtruckfestival 
25 foodtrucks & live muziek

bekijk het 
theaterprogramma op 

www.hanzehof.nl

Pannenkoekenop locatie

Erik Nengerman
Tel: 06-20380046

www.pancakesaloon.nlinfo@pancakesaloon.nl



 Smokin’ 9 bij Live@Ideaal   

 ZELHEM - Woensdagavond 20 juli 
staat de band ‘Smokin’ 9’ cen-
traal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitge-
zonden. De band speelt live en 
de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

    Smokin’ 9 werd geboren onder 
de naam ‘Re-Settle’, maar na een 
onstuimige periode met bandwis-
selingen besloten drummer Peter 
de Berg en gitarist Robert Nijman 
in 2014 om de band met frisse 
moed nieuw leven in te blazen. Ze 

wilden met z’n tweeën doorgaan 
met de band om de mooie erva-
ringen, die ze inmiddels hadden 
opgedaan, te vervolmaken. Met de 
komst van Robin van Eerden, en 
later bassist Dennis Hemink, was 
Smokin’9 een feit. Smokin’9 fo-
cust zich op een breed pallet aan 
muziek met Rock als stabiele on-
dertoon, maar punk, metal, rock, 
nederpop, dialectrock, medleys, 
britpop, en andere invloeden zijn 
hoorbaar. De muziek moet simpel 
maar krachtig blijven en Smokin’ 
9 versterkt die muziek met twee-
stemmige zangpartijen. Na een 
jaar is de band volledig op elkaar 
ingespeeld en is de band klaar 

voor het publiek. “We willen de 
bezoekers een avondje geven, 
waar ze nog zeker een tijd van na-
genieten”, aldus bassist Dennis.

    Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 
Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kunnen 
mailen naar Live@Ideaal.org of 
schrijven naar Ideaal Radio, Tele-
visie & Internet, t.a.v. Live@Ideaal.
org, Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.   

 Smokin’9 focust zich op een breed pallet aan muziek. Foto: PR   

 Liefde
    Mijn hoofd tolt. Ik dacht dat het 
komkommertijd was. Verlangend 
staar ik naar buiten, wachtend op 
langzaam weer en loom nieuws. 
Voordat het vakantie is omhels 
ik mijn werk noodgedwongen 
met duizend armen. Maar al mijn 
drukke zorgen blijken sinds don-
derdagavond relatief. Toen ik mij-
zelf laat op de avond van de we-
reld afsloot met kaasjes en wijn, 
jij op mijn schoot in slaap viel en 
ik de film alsnog afkeek. Glimla-
chend genoot ik na van het mo-
ment. Het klungelige reiken naar 
de drank en mosterd-dille-saus. 
Zoiets is best behelpen met een 
lief hoofd op je schoot en een ta-
feltje dat iets te ver weg staat.

Ja, het was veel te laat. En ja, 
morgen zou het weer veel te vroeg 
zijn. Maar ontspanning is net zo 
lief als rust. Dus ik genoot. Totdat 
rechts naast me het push-bericht 
van de NOS oplichtte. Nice, Frank-
rijk. Als u dit leest ongeveer een 
week geleden. Ik was zo boos.. 
Niet om mijn onderbroken mo-
ment, niet om mij. Zo boos.. Het 
moet zo gruwelijk angstig zijn je 
niet vrij te kunnen wanen. Dat je 
enkel denkt te bekomen van het 
verliezen van een voetbalfinale, 
en dan opnieuw moet beseffen 
de echte strijd nog niet te hebben 
beslecht. Dat er mensen zijn die 
je eraan willen herinneren dat je 
niets te vieren hebt. Op je natio-
nale feestdag.

De volgende dag was het inder-
daad veel te vroeg, maar wel tijd 
om twee huwelijken te voltrek-
ken. Vermoeidheid kneep mijn 
keel al twee dagen dicht, en dit 
bericht was de druppel. Ik wilde 
niet meer praten. Had niets toe 

te voegen, niets in te brengen. 
Dacht, wat maakt het uit? Wat 
hebben we te vieren? Mijn keel-
pijn was het met me eens, we 
moesten zwijgen vandaag. Nooit 
eerder voelde ik tegenzin, altijd 
deed ik fluitend mijn toga aan. 
Bedekte ik mezelf zacht met mijn 
mantel der liefde.

Scrollend door mijn speeches 
kwam mijn muis bij het ja-woord 
aan. Ik zag ze voor me staan. Zij 
stralend en jong, hij vol overgave 
en onschuld. En ineens dacht ik: 
Dat antwoord dat zij mij straks 
zullen geven, dat is het enige 
antwoord. Want liefde is het ant-
woord op alles. Niet hele dagen 
lang, niet in drukte en paniek, niet 
in overval en chaos. Maar in het 
moment daarna, in de nasleep 
kun je het weer voelen. Dan zwelt 
het langzaam aan tot immense 
grootte.

En daarom stond ik in die nasleep 
te stralen en te slikken toen ze het 
pad naast de boerderij afliep, aan 
de hand van haar vader. Richting 
het weitje waar wij stonden te 
wachten. Met aan het hek haar 
liefste pony en in het midden haar 
liefste lief. Mijn keel was het er 
nog steeds niet mee eens, maar 
ik heb haar liefdevol de kop inge-
drukt. In de avond mag ze weer 
rusten. Als het veel te laat is en 
Franse wijn zich tegen haar pijn 
aanvlijt. Wanneer plat vermaak 
mij verdooft en jij zachtjes tegen 
me aanzakt. Op zo’n moment dat 
liefde aanzwelt..

En terwijl jouw mooie hoofd op 
mijn schoot lag las ik dat in Tur-
kije.. 

EvaSchuurman
Column

(Advertorial)

Museum Smedekinck
Kinderspektakeldag boordevol activiteiten op 
woensdag 27 juli 
Volgende week is de eerste week 
waarin alle basisschoolleerlin-
gen in Nederland zomervakantie 
hebben.

Dat betekent dat bij Museum Sme-
dekinck weer een Kinderspeel- 
en doedag voor kinderen t/m 12 
jaar wordt gehouden. Dit jaar op 
woensdag 27 juli van 12.00 tot 
17.00 uur. Ook broers en zussen, 
vaders en moeders, opa’s en oma’s 
zijn welkom en hoeven zich niet te 
vervelen.

Er zijn zowel creatieve als sportie-
ve activiteiten voor groot en klein. 
Van eendjes hengelen tot een klim-
baan van de Zelhemse survivaltrai-
ningsgroep Jan in ’t Touw en van 
Smedekinckgolf tot Staphorster 
stipwerk. De kinderen kunnen zich 
bovendien laten schminken en 
zich, gezeten in een schoolbank-
je uit de eerste helft van de vorige 
eeuw en gekleed zoals de kinderen 
in die tijd, laten fotograferen. Ook 
in de prachtige kruidentuin zijn 
activiteiten. Daar kunnen de kinde-
ren bijvoorbeeld een lavendelzakje 
maken. De VPKV uit Varsseveld is 
weer aanwezig met pluimvee en 
konijnen, die graag geknuffeld wil-
len worden.

Kinderen t/m 12 jaar betalen 2 euro 
entree en mogen daarvoor aan alle 
activiteiten deelnemen. Alle zelf-
gemaakte spulletjes mogen gratis 

mee naar huis en ook de ranja is 
gratis. Voor de warme wafels, een 
bolletje boerenijs uit een ouder-
wetse ijscokar, koffie, thee, enzo-
voort, wordt wel een vergoeding 
gevraagd. 
De entreeprijs voor bezoekers van-
af 12 jaar is 4 euro.

Museum Smedekinck
Pluimersdijk 5
7021 HW Zelhem
www.museumsmedekinck.nl

facebook.com/museumsmedekinck
Openingstijden in het zomersei-
zoen (april t/m oktober):
wekelijks van dinsdag t/m donder-
dag en elke 1ste en 3de zondag van 
de maand, altijd van 13.30 tot 17.00 
uur (in juli en augustus vanaf 12.00 
uur). 

Groepen vanaf 15 personen kun-
nen het museum op afspraak ook 
buiten de reguliere openingstijden 
bezichtigen.

BRON: GfK
CONSUMENTENONDERZOEK

Meest
VERANTWOORDE

Geldig in week 29 
(zaterdag 16 t/m 
zaterdag 23 juli 2016)  

Grolsch Pils
Blik 6x50 cl
2 sets
6.49   

8.89
14.99-15.96

  1+1

29/16 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.  
**De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Grolsch Pils pijpje of beugelfl es
Krat 24 fl esjes à 30 cl of 16 fl esjes à 45 cl
Grolsch Kornuit Pils
Krat 24 fl esjes à 30 cl
Per krat**

PLUS 
Kipkrokantschnitzels
Pak 4 stuks

4.50 2.25
SLIMMERSLIMMER

50%
 KORTING

Raadhuisstraat 53 | Hengelo | 
Eland 
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Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

ELKE VRIJDAG 
KOOPAVOND 

tot 21.00 uur

*Geldt alleen op onze 
voorraad tegels. Zonder 

tussenkomst van derden 
en uitgezonderd lopende 

acties, orders en projecten.

gehele bouwvak 

vakantie geopend!

Wij hebben in de maand juli 

prachtige vloeren voor jullie!

319.95m2
Nu 
vanaf 

incl. 

BTW

*

33e
TRACTOR

LOCHEM

POWERED BY MASSEY FERGUSON

TRACTORPULLINGLOCHEM.NL

ENTERTAINMENT 
VOOR HET 

HELE GEZIN!

6 augustus 2016

Het is weer zover:

ALLES VOOR 
DE WECK!

Ook voor de diepvries

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1
Tel. (0575) 46 13 60

Al jaren
hét

vertrouwde 
adres!

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie
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Ieder jaar in mei is Hengelo in de 
ban van de internationale 
wegraces op circuit de 
Varsselring, waarin wordt 
gestreden om verschillende 
kampioenschappen in onder 
andere de Supersport, Superbike 
en zijspannen. De wedstrijden 

trekken duizenden bezoekers. De 
Varsselring is bijna 50 jaar oud. 
Het racecircuit bestaat uit een 
ronde van ca. 5 kilometer over een 
gedeelte van de Varsselseweg, 
Veldermansweg, een deel van de 
Rijnweg en de Venneweg. 

De staat van het wegdek van het 
circuit is de afgelopen jaren sterk 
achteruit gegaan. Daarom gaat 
Dostal Wegenbouw in opdracht 
van de gemeente het asfalt op het 
Circuit Varsselring in Hengelo 
binnenkort herstellen. 

Wat gaat er gebeuren?
•  op een aantal locaties herstel 

van boomwortelschades aan 
het asfalt 

•  aanbrengen nieuwe laag asfalt 
op de wegen van het circuit 

•  herstraten aansluiting van 
inritten tegen het asfalt 

•  afwerken en inzaaien van de 
bermen 

•  aanbrengen belijning (zoals 
deze aanwezig is) 

Wanneer gaat het gebeuren?
Vanaf 22 augustus t/m 16 
september 2016 vinden de 
werkzaamheden plaats. Dit 
gebeurt in fases:

•  1, 2 en 5 september 2016: asfalt 
op Varsselseweg

•  6 t/m 8 september 2016: asfalt 
op Venneweg, Rijnweg en 
Veldermansweg

Uw bereikbaarheid
Dostal doet er alles aan om overlast 
tot een minimum te beperken. 
Uiteraard wordt aan uw veiligheid 
gedacht door waarschuwingen en 
afzettingen. Neemt u deze in acht, 
het is voor uw eigen veiligheid en 
die van de wegwerkers. 
Ook voorkomt u zo schade aan uw 
auto door bijvoorbeeld kleefmate-
riaal voor het asfalteren.Hulpdien-
sten krijgen uiteraard wel alle 
medewerking om op een plaats van 
bestemming te komen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de 
werkzaamheden, neemt u dan 
contact met ons op via 
(0575) 75 02 50 of 
info@bronckhorst.nl 

Onderhoud circuit Varsselring in Hengelo (Gld)
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 
intakegesprek als werkzoekende kunt 
u heel eenvoudig digitaal via de website 
een afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (bijvoorbeeld vergunningen) 
kunt u ons bellen (0575) 75 02 50.

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

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

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

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

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

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

B en w bereiken?
Bel (0575) 75 02 50 of e-mail naar  
bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl

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

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

Marianne Besselink maakt buurt
Na haar benoeming als 
burgemeester startte Marianne 
Besselink met buurt maken. Zij 
bracht inmiddels veel bezoeken 
aan u en heeft de gemeente en u 
als inwoners al aardig leren 
kennen. Burgemeester 
Besselink: “Een geweldige 
inburgeringscursus. Wat een 
prachtige natuur, dorpen en 
activiteiten kent Bronckhorst! 
Maar u als inwoners met al uw 
enthousiasme maakt het echt 
een geweldige plek om te 
wonen, werken en leven. Met 
trots ben ik hier burgemeester!”  
De komende tijd staan nog 
verschillende ‘buurt maak’-
bezoeken gepland. Heeft u haar 
uitgenodigd, dan komt ze dus. 
Maar deze rubriek noemen we 
na de zomer anders. Namelijk: 
Burgemeester Besselink 
Beleeft. Want de burgemeester 
doet meer en van die beleve-
nissen maakt zij u graag deelge-
noot. Hieronder leest u over een 
aantal bezoeken die ze u 
afgelopen maand bracht.

Ze bezocht het meest relaxte 
festival van Nederland: Manaña 
Manaña en maakte kennis met de 
organisatoren van dit unieke 
evenement. “Heel inspirerend 

zo’n mooi en succesvol 
evenement. Wat een enorme 
inzet pleegt de organisatie!” 

Ook waren er afgelopen weken 
weer verschillende echtparen die 
hun 60- en 65-jarig huwelijksju-
bileum vierden. Prachtige 
mijlpalen en zij kreeg bijzondere 
verhalen te horen van onder 
andere de echtparen Plant, 
Hilhorst en Woerts uit Zelhem en 
Jolink uit Steenderen. 
Het is de tijd van de kermissen en 
volksfeesten en natuurlijk gaf de 
burgemeester Besselink acte de 
presence. Zo loste ze schoten bij 
de kermis in Hengelo en het 
vogelschieten in Halle en opende 
ze het volksfeest Medlertol. Ook 
dompelde zich in Franse sferen 
in Hummelo bij Vive la France. 

Verder maakte ze kennis met 
LTO West Achterhoek tijdens een 
interessante bijeenkomst op 

melkveebedrijf Kets in Toldijk. Ze 
kreeg een rondleiding over het 
mooie bedrijf en hoorde over 
kansen en bedreigingen in de 
land- en tuinbouwsector. 

Ze ontmoette de VVV-organisatie 
en een aantal toeristische 
ondernemers in en rond Vorden. 
Ze bezocht de winkel in Vorden, 
verschillende toeristische 
highlights zoals kasteel Vorden, 
het knopenlaantje, kasteel 
Hackfort en de watermolen. Ook 
opende ze de nieuwe fietstocht 

Hackfort in de sporen van 
Berend. “Een bijzonder stukje 
geschiedenis en een sportieve 
tocht door bosrijke natuur. Een 
echte aanrader!” 
Buurtschap Linde nodigde haar 
uit en de betrokken bewoners 
vertelden enthousiast over 
theater de Lindsche molen, de 
jeugdclub in de gemeenschap, 
het Volksfeest Linde en de 
Lindese vrouwengroep. Bij 
buurtvereniging de Noabers in 
Noordink dat met 150 gezinnen 
lief en leed deelt, ging Marianne 
Besselink ook langs. Ze loste het 
eerste schot bij het vogelschieten 
en hoorde over de activiteiten die 
er worden georganiseerd voor en 
met elkaar.

Als u er geregeld langskomt, is 
het u niet ontgaan. De werkzaam-
heden op de kavel op bedrijven-
terrein Winkelskamp in Hengelo 
waar de nieuwe brandweerpost/
gemeentewerf komt, zijn gestart. 
De afgelopen tijd is vooral veel 
grondwerk gedaan om het terrein 
bouwrijp te maken. 

Ook zijn de inritten naar de 
Zelhemseweg aangelegd. 
Onlangs startte T2 bouw b.v. uit 
Hengelo (Gld) ook met de aanleg 
van de fundering. 

De planning is dat na de zomer de 
opbouw van het pand start en de 
nieuwbouw in maart 2017 klaar is.

Werkzaamheden bouw brandweerpost/gemeentewerf in Hengelo gestart



Wat doen wij met uw gegevens?
Alles over de Wet BRP en geheimhouding gegevens
In de Wet basisregistratie 
personen (Wet BRP), de officiële 
naam voor de Nederlandse 
bevolkingsadministratie, staan 
persoonsgegevens van alle 
inwoners van Bronckhorst. Uw 
adres is er bijvoorbeeld te vinden, 
maar ook gegevens over een 
eventueel huwelijk of geregistreerd 
partnerschap, uw nationaliteit, 
ouders en kinderen.

Wettelijke voorgeschreven
Deze informatie geven wij door aan 
de overheid en maatschappelijke 
instellingen, zoals pensioen-
fondsen, voor de uitvoering van hun 
wettelijke taken. Deze instellingen 
baseren hun beslissingen vaak 
direct op deze informatie. 

Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 
bepaalt welke informatie aan deze 
instanties wordt verstrekt. Deze 
wettelijk voorgeschreven 
gegevensverstrekking kunt u niet 
voorkomen.

Aanvraag geheimhouding
In enkele gevallen is het wel 
mogelijk om geheimhouding van 
uw gegevens aan te vragen. Het 
gaat dan om informatie die wordt 
verstrekt aan:
•  verplichte derden (zoals 

curatoren of advocaten voor het 
opstellen van dagvaardingen) 

•  de stichting interkerkelijke 
ledenadministratie (die de 
ledenadministratie bijhoudt voor 
kerkgenootschappen) 

•  overige instellingen, zoals sport- 
en muziekverenigingen of 
particulieren, de zogenaamde 
vrije derden  

Verzoek tot geheimhouding
Voor een verzoek tot geheimhou-
ding kunt u een formulier 
downloaden van www.bronckhorst.
nl  (geheimhouding persoonsgege-
vens). Vergeet niet een kopie van 
een geldig legitimatiebewijs bij te 
voegen. U kunt de geheimhouding 
ook regelen aan de balie in het 
gemeentehuis. U vult dan ter plekke 
een formulier in. Zodra uw verzoek 
is verwerkt, ontvangt u hiervan een 
bevestiging.

Legitimatie verplicht
Legitimeren is verplicht bij deze 
aanvraag. Het gaat immers om 
persoonsgegevens die met het oog 
op de privacy niet zomaar aan 
iedereen worden verstrekt. U kunt 
hiervoor gebruikmaken van een 
geldig reisdocument of Nederlands 
rijbewijs, een geldige verblijfsver-
gunning of een registratiekaart 
Meldingsplicht Asielzoeker.

Overzicht verstrekte gegevens
Wilt u weten aan wie in het 
afgelopen jaar uw gegevens zijn 
verstrekt, dan kunt u daarvan een 
overzicht bij ons opvragen.
U kunt hiervoor langsgaan bij de 
balie of het overzicht schriftelijk 
opvragen: Gemeente Bronckhorst, 
t.a.v. Klantadvies, Postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Juistheid van uw gegevens
Het is van groot belang dat uw 
gegevens in de basisadministratie 
juist en actueel zijn. Twijfelt u 
daaraan, neem dan contact met 
ons op via (tel) (0575) 75 02 50 of 
info@bronckhorst.nl

Mijnoverheid.nl
Wilt u weten hoe u bij de overheid 
geregistreerd staat, dan kunt u dit 
zelf controleren op mijn.overheid.nl 
(hiervoor moet u wel een DigiD 
hebben).

Meld uw vereniging of sportclub(je) 
aan voor de Nationale Sportweek!

In de week van 17 t/m 24 
september 2016 is de landelijke 
Nationale Sportweek. Doel van dit 
evenement is sporten en bewegen 
stimuleren door mensen kennis te 
laten maken met het sportaanbod 
in de omgeving. De afgelopen 
weken riepen we sportvereni-
gingen al op om zich aan te melden 
voor de Nationale Sportweek. Maar 
ook sporters die actief zijn in ander 
groepsverband nodigen we van 
harte uit! Sporten kan bij een 
vereniging, maar we zien in 
Bronckhorst ook veel andere 
vormen van sporten in groepsver-
band. Vooral sporten als hardlopen, 
mountainbiken, wielrennen en 
wandelen doen mensen regelmatig 
zelf met een (vaste) groep mensen. 

Zit u bij een dergelijk ‘clubje’ en 
vindt u het leuk om anderen kennis 
te laten maken met uw sport? 
Meldt u dan aan voor de Nationale 
Sportweek en organiseer bijvoor-
beeld een clinic, instuif, 
demonstratie of andere activiteit!

Meer informatie en/of 
aanmelden?
Ga naar www.bronckhorst.nl/
nationalesportweek of scan de 
QR-code. De inschrijftermijn is 
verlengd tot 15 augustus a.s. 
Op www.bronck-
horst.nl plaatsen 
we binnenkort een 
overzicht van de 
deelnemende 
verenigingen. 

Bekendmakingen en mededelingen

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. U kunt 
hiervoor via deze site ook een gratis app downloaden. 

Drempt:
• Roomstraat 15, bestemmen voormalige (tweede) bedrijfswoning tot plattelandswoning, 

ontwerpbestemmingsplan
• Veldweg 24B, renoveren/veranderen schuur tot woning, vergunning verleend

Halle:
• Bielemansdijk 11A, ontheffing groepskamperen Boerderij Ruimzicht, vergunning ver-

leend

Hengelo (Gld):
• Beukenlaan 1, standplaats bij De Bleijke, vergunning verleend
• Elderinkweg 9, wijzigen agrarische bestemming in woonbestemming en toevoeging wo-

ning door verplaatsing woonbestemming Molenenk 22 Hengelo (Gld), ontwerpbestem-
mingsplan

• Hazenhutweg 10, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Moatweg 6, wijzigen luchtwasser, ontwerpbesluit
• Ruurloseweg 22, verbreden uitweg, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Broekstraat 31B, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Olburgen
• Wilhelminaplantsoen 7, bouwen woning, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Dierenseweg 2, organiseren kermis Olburgen & Rha, vergunning verleend

Steenderen:
• Timpweg 4, bouwen schuurwoning, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Handelsweg 2, starten bedrijf, melding beoordeeld
• Het Hoge 26A, kappen boom aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Aaltenseweg 11, organiseren Graceland, aanvraag ontvangen
• Aaltenseweg 11, organiseren Vrij Zijn, aanvraag ontvangen
• Papaverstraat, verplaatsen bouwvlak, aanvraag ontvangen

Blijf op de hoogte!

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

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie



 Eerste overwinning voor Kloots in 
NK SuperCup 1000 van de OW Cup   
 HENGELO - Afgelopen zondag won 
Hamove lid Cliff Kloots de vijfde 
wedstrijd in de OW Cup. Het was 
voor Kloots zijn eerste overwin-
ning in de NK SuperCup 1000 ca-
tegorie, terwijl Torleif Hartelman 
met Sam Lowes minder geluk 
hadden tijdens de GP van Duits-
land. Een week eerder kwamen 
meerdere Hamove-leden in actie 
tijdens het IDM-ONK evenement 
op het Belgische Zolder.

    Cliff Kloots mocht zondag 17 juli 
vanaf pole position in de NK Su-
perCup 1000 van de OW Cup. Het 
is was niet de eerste keer dat Kloots 
vanaf de voorste startpositie mocht 
vertrekken, maar het werd wel zijn 
eerste overwinning in deze klasse. 
Kloots kwam achter gastrijders Rob 
Hartog en Koen Zeelen over de fi-
nish, die buiten mededinging mee-
reden in Assen. Yme-Jan Hofstee 
net als Kloots Hamove lid eindigde 

op een vijfde plaats. Regionale rij-
der Thijs Peeters finishte net buiten 
het podium, op een vierde plaats 
in de NK SuperCup 600 wedstrijd. 
Niels Bikkel werd zeventiende in de 
NK SportCup 600.

In hetzelfde weekend werd de 
Grand Prix van Duitsland verreden 
op de Sachsenring. Het werd geen 
gelukkige dag voor Torleif Hartel-
man, want zijn rijder Sam Lowes 
kwam ten val in de Moto2 wedstrijd. 
Lowes staat nu op een derde plaats 
in het WK, met dertig punten ach-
terstand op leider Johann Zarco. In 
de Red Bull MotoGP Rookies Cup 
eindigde Victor Steeman tweemaal 
net buiten de punten op plaats zes-
tien en negentien. Steeman komt 
evenals Kloots, Hartog en Hofstee 
uit voor de vereniging uit Hengelo.

Een week eerder werd er een ge-
combineerd Duits IDM en Neder-

lands ONK evenement verreden 
op het circuit van Zolder in Belgie. 
De Hamove leden Ten Tusscher 
en Hartog reden tijdens deze races 
ook mee. Lesley ten Tusscher had 
last van opgepompte onderarmen, 
waardoor hij niet kon strijden voor 
de winst in de ONK Supersport. 
Ten Tusscher werd derde en vierde, 
maar blijft aan de leiding in het Ne-
derlands kampioenschap.

    Komend weekend in Chimay kan 
Ten Tusscher de titel binnenhalen 
in een andere categorie, de BeNe-
Cup Supersport. Rob Hartog reed 
ook op het circuit van Zolder. De 
coureur uit Abbekerk werd twee-
maal derde in de ONK Superbike. 
Het Performance Racing Achter-
hoek zal ook in België aan de start 
komen met Joey den Besten en 
Jochem v.d. Hoek. Zij zullen weer 
gaan voor podium plaatsen in het 
I.R.R.C. kampioenschap.   

 Ria Luesink
midfondkampioen
    BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo. Na de midfondvlucht 
op 16 juli, werd de 17de juli een 
jonge duivenvlucht vervlogen.

     PV De Koerier Zelhem 
Op zaterdag 16 juli stond voor de 
leden van P.V. de Koerier de laatste 
midfondvlucht van het jaar op het 
programma. Door tien liefhebbers 
werden in totaal 82 duiven gelost 
in het Franse Nanteuil le Haud-
oin. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem zat rond de 406 kilometer. 
Het startschot klonk om 12.30 uur 
en met een matige wind begonnen 
de duiven aan hun terugreis. De 
snelste duif is geklokt om 17.25.39. 
Uitslag: A. Kamperman 1-3-4-5-9-
10, Sander Gemmink 2, G. Dijcker 
6-7, Wilma Meijerman 8.

 PV Vorden 
De Laatste midfond vlucht kwam 
uit Nanteuil le Houdouin 415 km, 
snelheid 83 km/uur en weer had 

Ria ze in vorm deze laatste vlucht. 
Uitslag: Ria Luesink 1-3-5-11, P. 
Hendriks 2, H. B. M. Hoksbergen 
4-12-13-17-19, Ashley Eykelkamp 
6-8-9-10-14-15-16-18-20, Martijn 
Schuerink 7. Ria is bij deze ook 
midfondkampioen. Jonge duiven-
vlucht ging niet door in verband 
met bewolking.

 PV Steeds Sneller Hengelo 
Zaterdag 16 juli stond een mid-
fondvlucht op het programma. 
Van zes deelnemers werden 66 
duiven gelost in Nanteuil le Hau-
douin. Uitslag: J. Teunissen (7/18) 
1-3-4-9-10-11-13, R. Koers (4/10) 
2-5-6-8, E. Koers (1/6) 7, C. Te 
Stroet (4/8) 12-14-16-17, S.E.J. Ber-
gervoet (1/11) 15. De 88 jonge dui-
ven van zeven deelnemers werden 
zondags in verband met slechte 
weersomstandigheden dichterbij 
gelost, in Vuren. Uitslag: R. Koers 
(14/30) 1-2-3-4-8-9-10-12-13-14-
16-18-20-21, E. Koers (2/18) 5-22, 
G. Haverkamp (1/5) 6, J. Teunissen 
(1/10) 7, Comb. Borneman (1/2) 
11, G. Duitshof (2/14) 15-17, P. van 
Londen (1/9) 19.

     

        Kleurrijke expositie in 
Bronkhorst
        BRONKHORST - Dinie Wisselink 
en Anny Slakhorst exposeren sa-
men van zaterdag 23 juli t/m 29 
juli in de Kapel van Bronkhorst.

        Dinie Wisselink schildert al ruim 
36 jaar en heeft een geheel eigen 
kleurgebruik en stijl ontwikkeld, 
mede door het volgen van diverse 
workshops. Zij heeft al vele expo-
sities op haar naam staan. Haar 
werk komt voort uit de grote fasci-
natie voor de natuur en in het bij-
zonder voor dieren en landschap-
pen. Ook zijn tijdens de expositie 
mooie schilderijen te zien, waarin 
zij paarden schitterend weergeeft 
op het doek.

        Anny Slakhorst schildert al vele ja-
ren met veel plezier. Dit is terug te 
vinden in haar diverse kunstwer-
ken: landschappen, dieren maar 
ook abstract en geometrische 
structuren zijn in haar collectie 
terug te zien. Anny schildert van-
uit haar gevoel: “Als ik iets zie dat 
mij aanspreekt, me raakt of intri-
geert dan wil ik dat omzetten in 
creativiteit.” Hierdoor staat ieder 
schilderij op zichzelf en straalt het 
eigenheid uit.

        Expositieruimte is dagelijks ge-
opend van 11.00-18.00. Een veel-
zijdige expositie, waar iedereen 
van harte welkom is. 

 HENGELO - Op 30 en 31 juli zal de 
omgeving van de Letse stad Ogre 
het strijdtoneel vormen voor het 
Europees Kampioenschap endu-
ro. Tijdens dit tweedaagse evene-
ment zal zowel mens als machine 
aan een ware uitputtingsslag on-
derworpen worden. Zo moeten de 
rijders beide dagen drie maal een 
ronde van 62 kilometer afleggen 
met daarin 9 klassementsproeven. 
De uit Hengelo afkomstige enduro 
rijder Sjoerd Eskes zal in Letland 
zijn debuut maken bij het EK in de 
E2 klasse met een KTM 450cc.

    Eskes heeft dispensatie gekregen 
van de KNMV om deel te nemen 
in Ogre en zal uitkomen voor het 
enduro team van de Luchtmobiele 
Brigade. “Het is voor mij een gewel-
dige kans om ervaring op te doen 
in het internationale rijdersveld. 
Door een schouderoperatie heb 
ik dit jaar helaas veel trainingstijd 
laten liggen maar gelukkig heb ik 
mij de afgelopen weken toch nog 
goed voor kunnen bereiden op de 
wedstrijd. Het niveau zal erg hoog 
zijn en door mijn geringe ervaring 
in het buitenland verwacht ik ook 
niet van betekenis te kunnen zijn 
in de uitslagen. Uitrijden is voor 

mij het belangrijkste!”. Afgelopen 
zaterdag trainde Sjoerd nog met 
mannen als Robin Holtmeulen, 
Wesley Pittens, Robin Nijkamp ect. 
Eskes is leergierig en krijgt af en 
toe tips van onder andere Pittens 
wat zeer nuttig is voor hem. Hij 
is blij om met jongens te kunnen 
trainen die al vele jaren actief zijn 
in de enduro wereld. Verder hoopt 
hij ook mee te mogen doen tijdens 

de EK enduro in Harfsen later dit 
jaar. Tevens zal hij mee rijden tij-
dens de ONK enduro wedstrijden 
die veelal in oktober, november 
en december worden gereden. In 
ieder geval zal hij wel starten tij-
dens de wedstrijden in Vorden 22 
oktober en Zelhem 12 november 
die georganiseerd worden door de 
V.A.M.C. “de Graafschaprijders” 
en Z.A.M.C.   

 Sjoerd Eskes klaar voor EK enduro 
Letland   

 De uit Hengelo afkomstige enduro rijder Sjoerd Eskes zal in Letland zijn debuut maken.  

Foto: Henk Teerink   

 Steeman net buiten de punten op de Sachsenring. Foto: Henk Teerink   

“Zenmeditatie maakt 
mijn leven lichter en 
ik zit nu zelf aan de 
knoppen”. Dit zei een 
cursist na de afslui-
ting van de introduc-
tiecursus bij Zen.nl 
Lochem. Na de start 
in 2015 doorliepen al 
bijna 150 mensen de-
ze praktische cursus 
zenmeditatie. Bij-
na iedereen ervaart 
mooie effecten, zo-
als: Beter slapen, meer rust, 
energie, zelfvertrouwen en ge-
luk. Ook was de algemene me-
ning  van de cursisten dat “Zen 
op deze wijze heel gewoon is en 
goed te leren”.

Weer introductiecursus vanaf 
september
Hans van der Vleuten, de le-
raar-coach en drijvende kracht 
achter Zen.nl Lochem, is erg con-
tent met deze resultaten. “Hier 
doe ik het voor. Met zen, zoveel 

mogelijk mensen pro-
fessio-neel ondersteu-
nen in hun persoon-
lijke ontwikkeling en 
duurzaam geluk, dat 
is mijn doel. Daarom 
starten er in septem-
ber weer vervolggroe-
pen en natuurlijk ook 
weer een nieuwe in-
troductiecursus. Kijk 
op de site voor meer 
informatie.”

Gratis proeflessen in augustus
Op 13-14 en 27-28-29 augustus 
worden weer gratis proeflessen 
gegeven met praktische uitleg 
over zen en een eerste introduc-
tie in de beoefening ervan. Bo-
vendien maken de deel-nemers 
kennis met de leraren, de prachti-
ge meditatieruimte en de inhoud 
van de introduc-tiecursus. 

Info en aanmelding: 
www.zen.nl/lochem  
Of bel: 06-19253151

(Advertorial)

Enthousiaste reacties na 
introductiecursus Zen.nl Lochem
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zomerfeest 
do 21  KROEPIN

vr 22 Dance Classic Discoshow

21-22-23 juli

za 23  IBIZA LOUNGE | DJ VINCENT

za 23  5 BROTHERS

VANAF 

21.00 UUR

VANAF 14.00 UUR

VANAF 21.00 UUR

VANAF 21.00 UUR



3 dagen spetterend
feest & kermis

DONDERDAGMIDDAG
• vanaf 14.00 uur KERMIS, tot in de late uurtjes
• vanaf 14.00 uur BRADERIE tot 20.00 uur

DONDERDAGAVOND
• ‘s avonds bij Hotel Bakker KROEPIN en bij De Herberg op het podium DE DISCO KINGS
 

VRIJDAG
• WEEKMARKT op de Bleek
• vanaf 14.00 uur KERMIS, tot einde avond
• vanaf 16.00 uur FREE WHEEL:  In de Dorpsstraat is een parcours uitgezet voor 

speciale fietsen, zogenaamde Hoge Bi’s en daar kan jong en oud een snelle tijd neerzetten. 
Voor iedereen die het wil kan tussen 16.00 en 22.00 uur opgehaald worden van huis met 
een DAF33 oldtimer of met een originele Thaise TukTuk. Meld je hiervoor aan via sms (06-
34738030) of via mail ronald.hoenink@sap.com. Laat weten hoe laat je waar opgehaald 
wilt worden en we zorgen ervoor (in de hele gemeente Vorden) en we kunnen je ook weer 
terugbrengen.

• Zowel Hotel Bakker en Grand Bistro de Rotonde hebben live entertainment op 
het terras tijdens de Braderie

VRIJDAGAVOND
• In de tent bij Hotel Bakker: THE DANCE CLASSICS DISCO SHOW. 
• bij De Herberg speelt ‘LONG DISTANCE’.
 

ZATERDAGMIDDAG
• vanaf 14.00 uur KERMIS, tot einde avond
• vanaf 14.00 uur KINDERBRADERIE tot 17.00 uur, opgeven hiervoor kan bij het VVV kantoor aan de 

Kerkstraat te Vorden
• Bij de Herberg is er ‘s middags een DARTTOERNOOI.

ZATERDAGAVOND 
• Bij Hotel Bakker: THE 5 BROTHERS, 
• Bij De Herberg op het podium ‘BROOD OP DE PLANK’ 
• Grand Bistro de Rotonde gaat knallen met DJ MIKE VAN DOORN uit Vorden en gastoptredens van 

GERARD EKDOM & 3FM DJ’s MICHIEL VEENSTRA en DOMIEN VERSCHUUREN.

21 - 22 - 23 juli
ZOmerfeesten 2016

in VOrden!



‘Het is leuk om met verschillende mensen iets te doen’
Vedran Mircetic 
met De Staat en 
The Doors-tribute 
op Zwarte Cross
AALTEN - Als gitarist van De Staat 
stond hij al op vele podia, van 
Amerika tot en met Roemenië en 
Tsjechië het afgelopen weekend, 
en onlangs ook nog op Pinkpop, 
voor 30.000 bezoekers. Je maakt 
hem echter net zo blij met een 
optreden in een donkerbruine 
Achterhoekse kroeg met muziek-
vrienden.

Door Henri Walterbos

Vedran Mircetic (37) voelt zich 
bijzonder thuis in de Achterhoek, 
waar hij 25 jaar geleden neerstreek 
nadat het gezin Mircetic Kroatië 
ontvluchtte dat in oorlog verkeer-
de. “Ik heb in Aalten altijd in de-
zelfde straat gewoond, dichtbij 
café Schiller dat een belangrijke 
rol speelde in mijn muzikale ont-
wikkeling. Ik mocht er vanaf mijn 
veertiende gratis naar binnen van 
eigenaar Theo de Gier om bands 
te zien. Inmiddels heb ik er zelf al 
vaak gespeeld,” lacht hij.
Met het achterlaten van huis en 
haard in Kroatië sloot Vedran te-
vens zijn eerste ‘gitaarperiode’ af. 
“Ik heb in Kroatië klassieke gitaar-
lessen gevolgd. Dat was helemaal 
niet mijn ding, maar er was niets 
anders met gitaar. Thuis oefenen 
deed ik bijna niet. Toen we naar 
Nederland verhuisden was ik blij 
dat mijn akoestische gitaar niet in 
de auto paste. Yes, hoef ik mooi 
geen gitaar meer te spelen, dacht 
ik,” kan hij er nu om lachen. “Ik 
wilde ZZ Top en dat soort dingen 
spelen.”

Café Schiller
Zijn muzikale voorkeur werd voor 
een groot deel bepaald door café 
Schiller en zijn vader. “We luister-
den vroeger vooral naar blues en 

rock. Mijn vader was drummer en 
heeft hier zelfs nog een tijdje ge-
speeld in Pebbles and The Bam-
bams, de band van Roland en Ma-
rion van Wijk, van Rockcafé Taste 
uit Groenlo. Ruim tien jaar gele-
den heb ik er ook nog in gespeeld, 
samen met Mike Visser op drums.”

De Aaltenaar heeft met De Staat 
inmiddels een mooie staat van 
dienst, maar als het enigszins 
kan speelt hij graag in tribute-
bands, in een concept waarin hij 
zelf als hoofdgast fungeert en zelf 
Achterhoekse muzikanten mag 
uitnodigen om deel te nemen, 
om na enkele optredens in kroe-
gen uiteindelijk een optreden in 
de Undercovertent op de Zwar-
te Cross te verzorgen. Zo maakte 
hij al deel uit van tributebands 
van Steve Miller Band, Creeden-
ce Clearwater Revival (CCR) en 
The Doors, waar hij zaterdagmid-
dag van 15.00 tot 16.15 uur mee 
in de Undercovertent staat. “Met 
CCR doe ik zaterdag niet mee. 
De avond ervoor spelen we met 
De Staat in Zeeland en dan zater-
dags drie keer optreden, waarvan 
‘s morgens om 11 uur al met CCR, 
dat wordt me net te veel. En voor 
mijn invaller is het ook wel leuk 
om op de Cross te staan.” Vedran 
is een pure liefhebber. “Het is leuk 
om met verschillende mensen iets 
te doen, want om er naast De Staat 
iets serieus op muziekgebied bij 
te doen, daarvoor ontbreekt me 
de tijd. Daarom zijn de tributes 
leuk. Mijn wens is om volgend jaar 
Jethro Tull te doen. Ik doe graag 
tributes die nog niet zijn geweest.”

Angus Young
De eerste tributeband waar hij deel 
van uit maakte was met repertoire 
van Cream. “Toen we bij Schiller 
speelden was Angus Young (gita-
rist AC/DC, woonachtig in Aalten, 
HW) er ook,” weet hij nog. “David 
van Lochem, een aangetrouwd fa-
milielid van hem, speelde bas bij 
ons. Ik heb alle moed bij elkaar 
verzameld en even kennisgemaakt 

met Angus, want het is toch een 
jeugdheld van me, en hem daarna 
gauw met rust gelaten. Hij zei dat 
hij het heel goed vond, daar had ik 
voor de rest van m’n leven genoeg 
aan. Zou leuk zijn een keer met 
hem in een AC/DC coverband te 
spelen op de Cross,” lacht Vedran.

Naast het tributebands ‘afleve-
ren’ voor de Zwarte Cross maakt 
Vedran bij gelegenheid ook deel 
uit van Hooked, de Achterhoekse 
gelegenheidsband, die met steeds 
wisselende samenstellingen op-
tredens verzorgt op Achterhoekse 
podia, zoals tijdens de ‘Dag van 
de Achterhoekse popmuziek’, het 
Keifestival in Lichtenvoorde en 
Huntenpop afgelopen jaar. “Ik ken 
veel muzikanten omdat we met 
elkaar op de middelbare school 
Schaersvoorde in Aalten hebben 
gezeten. Meindert Bussink, Mat-
thijs Stronks en Mike Visser zaten 
daar ook.”

Vedran ziet tot zijn genoegen dat 
de bandscene in de Achterhoek 

floreert en ‘barst’ van het talent. 
“Cynbel (uit Aalten, HW) is zo’n 
band. Die jongens pakken het 
goed aan. Bands zijn tegenwoordig 
veel volwassener dan wij vroeger. 
Ze hebben al een heel lichtplan en 
een manager tegenwoordig.”

De Staat
De Staat bepaalt al jaren een groot 
deel van Vedrans daginvulling. 
Sinds de oprichting van de forma-
tie rondom zanger en boegbeeld 
Torre Florim in 2007 maakt Vedran 
deel uit van de band, die een grote 
naam verwierf als live-act. Optre-
dens van de ‘officieel’ Nijmeegse 
band zijn een belevenis. Niet voor 
niets werd de band door wereldact 
Muse gevraagd het voorprogram-
ma te verzorgen van een deel van 
hun Europese tour. “Dat was gaaf. 
Toen we een keer hun voorpro-
gramma hadden verzorgd werden 
we gevraagd of we nog dertien 
optredens meer wilden doen. Erg 
leuk. En als je dan overdag met 
elkaar in de tourbus FIFA 2014 
speelt en je eigen nummer voorbij 

hoort komen in de soundtrack is 
dat echt bizar.”

Naast de reputatie als live-act le-
verde De Staat afgelopen jaar met 
de cd ‘O’ haar meest succesvolle
album af. Alom lof en hoge note-
ringen in albumlijsten. “Hoe dat 
kan weet ik niet. Misschien omdat
de muziek op ‘O’ wat toegankelij-
ker is, maar voor hetzelfde geld is
dat de volgende cd weer anders. 
Daar zijn we niet zo mee bezig. 
Afgelopen week zijn we een dag
in de Wisseloord studio bezig ge-
weest. Er zit wat nieuws aan te ko-
men, maar wat dat is mag ik nog
niet zeggen.”

Pinkpop
Naast de trip met Muse stond De
Staat dit jaar op bijna elk festival,
met Pinkpop als hoogtepunt, waar
de band zelfs twee keer aan mocht
treden. “Na het eerste optreden
in de tent werden we gevraagd of
we open stonden een dag later 
nog een keer op te treden bij een
mogelijk afzegging van Ghost. We
hebben ons eerst wel afgevraagd 
of we dat wel moesten doen. Het 
optreden in de tent ging fantas-
tisch en vroegen we ons af of we 
dat nog wel konden overtreffen en 
of het niet tegen zou vallen. Ge-
lukkig ging het goed en stonden er 
nog 20.000 mensen meer te kijken 
bij de 3FM stage.”

Zwarte Cross
Vedran ziet erg uit naar de Zwarte 
Cross. “De Zwarte Cross is één van 
de leukste festivals om te spelen. In
2011 en 2014 hebben we er al ge-
staan. Het is er lekker gemoedelijk
en het is fijn dat je na het optreden 
niet direct naar huis hoeft. Kun-
nen we lekker blijven. Zondag ben
ik vrij en ga ik er zelf rondlopen.
Lekker met de fiets er naar toe,” 
verheugt hij zich nu al en komt het 
Achterhoekgevoel in hem naar bo-
ven, zoals alleen een Achterhoeker
kan hebben. Iemand met ‘d’r an’
in zijn voornaam mag zich met
recht Achterhoeker noemen.

Vedran Mircetic voelt zich als een kind in een snoepwinkel tussen al die gitaren bij Jasper Muziek in Winterswijk. Foto: Lisa Wellink

De Staat met geheel rechts Vedran Mircetic. Foto: Isabelle Renate la Poutre
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Doelstellingen Stichting Gebroeders 
Bakkers Weeshuis onveranderd
ZUTPHEN - “Het verstrekken van 
geldelijke bijdragen en onder-
steuningen voor de verzorging, 
opvoeding en onderricht van we-
zen en halfwezen en kinderen uit 
onvolledige gezinnen in beginsel 
van Hervormde Huize”, zo luidt 
nog steeds een van de belang-
rijkste doelstellingen van Stich-
ting Gebroeders Bakkers Wees-
huis. Waar op 1 mei 1850 tijdens 
de oprichting een tiental wezen 
werd verwelkomd in het wees-
huis op het Oude Wand 23, is het 
tegenwoordig een stichting die 
(financiële) ondersteuning biedt 
aan personen en organisaties die 
zich inzetten ten goede van kin-
deren en jongeren bij voorkeur 
geboren en getogen te Zutphen 
en omstreken.

Door Bernadet te Velthuis

Het begon allemaal met de gebroe-
ders P. en C.A. Bakker, woonach-
tig aan de Lieve Vrouwestraat in 
Zutphen en welgesteld geworden 
door het houden van vee, die het 
plan hadden opgevat hun vermo-
gen ten goede te laten komen aan 
wezen. P. Bakker overleed voordat 
de verwezenlijking hiervan een 
feit was, maar zijn broer C.A. Bak-
ker zorgde dat ook zijn naam ver-
eeuwigd werd in de stichting. Zelf 
overleed hij uiteindelijk negen 
jaar na de oprichting, in 1859, zijn 
vermogen nalatend aan het wees-
huis. Ter nagedachtenis werd in 
1884 een monument geplaatst op 
het graf van de broers op de oude 
algemene begraafplaats (Warns-
veldseweg).

Op 1 mei 1850 vond de plechtige 
inwijding van het weeshuis plaats 
aan het Oude Wand, waar het uit-
eindelijk tien jaar gevestigd was, 
voordat het in 1860 verhuisde 
naar de Kuiperstraat 11 (pand van 
het latere hotel ‘s Gravenhof ). Er 
kwam een einde aan de exploita-
tie als zijnde weeshuis nadat de 
laatste wezen, twee jonge meiden, 
het weeshuis verlieten en het pand 
uiteindelijk in 1942 werd verkocht.

De stichting houdt nu kantoor 
aan het Rijkenhage 22 in Zutphen. 
Het huidige bestuur bestaat uit H. 
Hesselink (lid- niet statutair be-
stuurder), H.J.G.B. Schiller (lid), C. 
P. Brandsma (lid), I.F. Gray (pen-
ningmeester), P.J.A. Smit (secreta-
ris) en E.B. Blankhart (voorzitter).

Aanpassing aan actualiteit
De statuten zijn sinds de oprich-
ting slechts eenmaal veranderd 
(1979) en aangepast aan de actu-
aliteit. Het oorspronkelijke doel, 
de opneming ter verzorging en 
opvoeding van wezen, bestaat nog 
steeds. Het werkveld is echter een 
stuk breder geworden en richt zich 
eigenlijk op alles wat dienstbaar 
kan zijn aan de jeugdzorg zowel in 
binnen- als buitenland. Wel ligt de 
focus nog steeds op personen en 
organisaties die bij voorkeur een 
binding hebben met Zutphen.

Zo zijn er diverse projecten op 
bijvoorbeeld Java en in Nepal en 
Afrika (opgezet of gerund door 
mensen uit Zutphen e.o) waar de 
stichting onder andere ondersteu-
ning biedt op het gebied van on-
derwijs, maar waar ook families en 
organisaties die kinderen opvan-
gen en verzorgen geleerd wordt 
om voedsel te verbouwen zodat zij 
in hun eigen onderhoud kunnen 
voorzien.

Géén ‘blinde’ donaties
De inkomsten van de stichting 
bestaan uit pachtopbrengsten 
van boerderijen en landerijen in 

de Achterhoek. Een belangrijk 
streven van Stichting Gebr. Bak-
kers Weeshuis is dat minimaal 75 
% van de bestedingen uitgegeven 
worden in het binnenland. En dat 
is hard nodig, op het moment ziet 
het bestuur een flinke groei in het 
aantal binnenlandse aanvragen. 
Belangrijkste is dat iedere aan 
ondersteuning uitgegeven euro 
verantwoord wordt. Zo worden er 
geen ‘blinde’ donaties gedaan.

Documentatie 
sinds begin in 
eigen beheer

Geld gaat naar uiteenlopende 
onderdelen, van sportkleding en- 
abonnementen tot studiefinan-
ciering. Zo heeft de stichting bij-
voorbeeld deels de sportmateria-
len van het nieuwe Beach Center 
Zutphen-Warnsveld gefinancierd 
en is zij tevens ondersteuner van 
de Voedselbank in Zutphen.

Het bestuur wil niet alleen we-
ten waar het geld voor bestemd 
is, maar zorgt ook als het gaat om 
het geven van materiële onder-
steuning en goederen zelf voor de 
rechtstreekse betaling van de goe-
deren. Daarnaast wordt de jaarre-
kening door een onafhankelijk ac-
countantskantoor gecontroleerd 
en vervolgens wordt de controle-
verklaring van die accountant ver-
zonden naar de gemeenteraad van 
Zutphen.

Betrokkenheid
De stichting onderhoudt goede 
banden met diverse sociale/ maat-
schappelijke organisaties, vereni-
gingen, goede doelen en algemeen 

nut ogende instellingen (ANBI’s). 
Zo zijn er diverse keren per jaar 
bijeenkomsten met andere instel-
lingen van weldadigheid binnen 
de gemeente. Daarnaast komt het 
bestuur van de stichting regelma-
tig bijeen. Ook worden jaarlijks 
diverse bezoeken gebracht aan 
pachters en worden diverse ver-
pachte terreinen geïnspecteerd. 
De betrokkenheid van het bestuur 
is groot, zij besteden tenslotte hun 
vrije tijd aan het uitvoeren van de 
doelen van de stichting.

Documentatie in eigen beheer
Bijzonder aan de stichting Gebr. 
Bakkers Weeshuis is dat alle do-
cumentatie vanaf 1850, denk aan 
(handgeschreven!) notulen, sta-
tuten, nota’s en zelfs foto’s, nog 
steeds in eigen beheer zijn. Daar-
naast zijn een aantal voorwerpen, 
waaronder serviezen, bij het Ste-
delijk Museum Zutphen terecht 
gekomen, nadat deze onder het 
voormalige pand van het weeshuis 
aan de Kuiperstraat zijn gevonden.

Tot slot duiken er nog weleens 
onverwacht spullen op, zoals in 
het geval van een dame uit het 
noorden van ons land die een zil-
veren beker met inscriptie, ooit 
geschonken door de stichting, tus-
sen de erfenis vond. Uiteindelijk is 
met behulp van de statuten ont-
dekt dat deze was uitgereikt aan 
een lerares van het weeshuis voor 
haar jarenlang bewezen diensten.

Meer weten over de stichting of 
een aanvraag doen, neem dan een 
kijkje op de website.
   

 ■ St. Gebr. Bakkers Weeshuis 
Rijkenhage 22, Zutphen 
0575-514424 
info@bakkersweeshuis.nl 
www.bakkersweeshuis.n

Prijswinnaars Schilder 
wedstrijd Hummelo 2016
HUMMELO - Het afgelopen week-
end vond voor de vierde keer, 
tijdens het evenement Vive la 
France, een grote schilderwed-
strijd plaats. Uit de vele aanmel-
ding werden door de jury in de 
eerste ronde honderd schilde-
rijen geselecteerd. Deze schilde-
rijen werden geëxposeerd in de 
dorpskerk van Hummelo.

De deelnemers kwamen uit heel 
Nederland, België en Duitsland. 
Het niveau van de ingezonden 
werken was hoog. Dat maakte 
de jurering tot een uitdaging. De 
veelheid van stijlen maakt duide-
lijk dat het hedendaags realisme 
veelomvattend is en niet per defi-
nitieve stijlgebonden.

Vakjury en winnaars
De vakjury bestaande uit: Heidi 
Otten, grafisch ontwerper; Bennie 
Jolink, kunstschilder en bekende 
inwoner van Hummelo (die he-
laas wegens gezondheidsredenen 
niet aanwezig kon zijn), Toos van 
Giersbergen, illustrator en kunst-
schilder en Sander Giesen, archi-
tect, koos de volgende winnaars: 
twee keer eerste prijs: Jan van der 
Kolk en Truus Delissen, twee keer 
tweede prijs: Heleen Goutbeek 

en Simone Balhuizen en twee 
keer derde prijs: Theun Krikke en 
Tommy Bauling. Naast de prijzen 
die deze vakjury toekent, is ook 
een publieksprijs verbonden aan 
de wedstrijd. Uit de bijna 800 pu-
blieksstemmen kwam het schilde-
rij van Aukje Jansen als publieks-
winnaar naar voren.

Extra prijs voor vakmanschap
Om het vakmanschap van het 
realistisch schilderen te stimule-
ren was dit jaar een extra prijs in 
het leven geroepen: Het zilveren 
penseel, de Achterhoekse Rea-
listenprijs voor opgemerkt vak-
manschap. Voor de beoordeling 
daarvan werd de jury aangevuld 
met Marian Merk, kunstschilder 
en eigenaar van de schilderschool 
in Hummelo en Roman Reisinger, 
bekend kunstenaar en galeriehou-
der in Gorssel. Voor de Zilveren 
penseel waren genomineerd: Erik 
Zwaga, Jasper Dielemans, Dorota 
Kowalczyk en Simone Balhuizen. 
Het Zilveren penseel is gewonnen 
door Simone Balhuizen. Meer in-
formatie over de schilderwedstrijd 
is te vinden via de website.
   

 ■ www.marianmerk.nl

   

‘Kleine’ argenissen
Op en redeleke mooie zommera-
ovond bunt wi-j naor de markt in 
ons darp egaon um daor een zom-
meraovend concert te beluusteren 
van de muziekvereniging .’t Is al-
tied spannend of ‘t wel deur kan 
gaon met dit wisselvallige weer. ‘t 
Zol niet de eerste keer waezen dat 
‘t letterlek in ‘t water viel. Dat is 
dan slecht veur de instrumenten 
en de bladmuziek, maor dat ku’j 
ok de toeschouwers niet andaon. 
Disse kere gin ‘t goed, buieradar 
e-raodpleegd en den gaf an dat de 
raegen nog wiet weg was.
Wi-j hadden ons op veurste rieje 
stuule neer ezet en konnen zo de 
boel goed beluusteren en aover-
zien. Tot zo wiet gin argenissen, 
‘t was gezellig drök, zowel op de 
klaor ezette stuule as op de ver-
schillende terrasjes.

De fanfare begint te spöllen en ef-
fen later komt ter een paar fietsers 
an. De vrouwe fiets veur ons hen 
direct achter de dirigent langs en 
vlak veur onze neuze, de kael stap-

pen van de fietse af en ging lopes 
achter ons langs en zol ‘t motten 
gaon. De markt was namelek af-
eslotten veur ‘t verkeer. Maor effen 
later kompt d’r een viertal fietser 
an van middelbaore laeftied en 
fiets vlak achter de dirigent langs 
den door steet zwaaien en kiekt 
ons heel verwonderd an,met een 
blik ‘ wat zit i-jleu door mooi’.
Op dat moment zakt mien de bok-
se af. De weg is af-ezet. In elk geval 
veur ‘t autoverkeer. At d’r dan nog 
fietsers deur wilt is dat nog wel te 
doene, maor stap dan af en gaot 
dan achter de toeschouwers hen 
en gao dan weer wieter.
Ik vraog mien af of dit de tegen-
woordige tied is en mot wi-j ons an 
zulke dingen niet meer argeren. Ik 
heb door meujte met maor dat zal 
dan wel an onze generatie liggen.
Effen deep zuchten en gewoon 
weer wieter gaon met laeven.

Goed gaon,

Gait de strieker (Gerbert Abbink),

Magnoliaweg 13 Zelhem

Koepel bij het Gebroeders Bakker’s Weeshuis. Foto: Regionaal Archief Zutphen 

(SZU002024932_010). 

Eetzaal in het Gebroeders Bakker’s Weeshuis. Foto: Regionaal Archief Zutphen 

(SZU002024932_006). 

Winnende schilderij zilveren penseel, ‘Jan van de schutterij’ van Simone Balhuizen. Foto: 

PR

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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Genieten in zomerse tuin
BREEDENBROEK - Wie van bloe-
men, planten, heesters en bo-
men houdt, vindt in deze zo-
mermaanden het juiste moment 
om heerlijk rond te dwalen door 
de veelzijdige tuin ‘t Meihuus 
van Yvonne en Wim Duitshof-
Knufing. Het is voor de liefheb-
bers echt genieten, in deze tuin 
met een grote verscheidenheid 
in vaste planten en in prachtige 
kleurcombinaties.

Op diverse plaatsen gecombi-
neerd met de juiste hoeveelheid 
natuurlijke kunst. De bloemen-
weide, gecombineerd met een 
grote strook moschata rozen bij de 
natuurlijke poel is in deze maan-
den zeer kleurrijk en een oase van 
rust om in te vertoeven.

Ook de nieuw aangelegde prairie-
borders tonen nu hun weelderig-
heid. Kortom, door de diversiteit 
is er veel om van te genieten. Dit 
jaar is de tuin nog te bezoeken op 
24 juli en op 21 augustus van 10.30 
tot 17 uur. De entreeprijs bedraagt 
€ 3,00 per persoon. Met groepen 
vanaf tien personen kan men na 
afspraak de tuin ook op andere 
tijden bezoeken. Imkerij ‘t Beggel-
der is op 24 juli ook aanwezig met 
de demonstratiekast en tevens is 
er dan Meihuus-honig te koop.

Landschapstuin ‘t Meihuus is te 
vinden aan de Terborgseweg 19 in 
Breedenbroek.
   

 ■ www.meihuus.nl

Salland
Ware artiesten zijn het, de zwa-
luwen die over het veldje heen 
en weer schieten. De snelheid, 
de wendbaarheid, de sierlijkheid 
waarmee ze zich bewegen, hier 
kan een show van onze Konink-
lijke Luchtmacht niet tegenop.

Het zijn Sallandse zwaluwen, die 
langs en over me heen scheren, 
terwijl ik aan een campingta-
feltje deze column zit te tikken. 
Nou ja, Sallandse….. Zwaluwen 
zijn natuurlijk niet gebonden aan 
één bepaalde landstreek. Het 
zijn trekvogels, die gelijk pensio-
nado’s in zuidelijker streken over-
winteren. Maar die, naar ik heb 
begrepen, het volgend voorjaar 
dan wel weer naar hun ‘eigen’ 
stekje terugkeren. In het geval 
van deze zwaluwen is dat stekje 
een camping aan de voet van de 
Sallandse Heuvelrug. De camping 
waarnaar mijn geliefde en ik ook 
al jarenlang elke zomer terug-
keren. Omdat de kleinkinderen, 
die hier dichtbij wonen, het er zo 
leuk vinden. Maar zeker ook, om-
dat wij zelf er even helemaal uit 
zijn. Het lijkt hier namelijk al een 
beetje buitenland. Nou ja, dat is 
lichtelijk overdreven, maar laten 
we zeggen dat het er hier in ieder 
geval heel anders uitziet dan in 
de Achterhoek. Vooral dankzij de 
uitgestrekte heidevelden.
Zoals sommige mensen iets heb-
ben met de zee en uren lang het 
strand kunnen lopen, heb ik iets 
met het heidelandschap. In de 
Achterhoek zijn we niet echt goed 
bedeeld met heide, maar hier in 
Salland kom ik volop aan mijn 
trekken. Fietsend (over prachtige, 
kilometers lange vrijliggende pa-
den), maar vooral wandelend. 
Hier kun je op doordeweekse da-
gen nog rustig een paar uur over 
de heide dwalen zonder een le-
vend wezen tegen te komen. Nou 
ja, behalve de koeien dan die het 

gebied grazend ‘beheren’ of - als 
je geluk hebt - een ree. En een en-
kel vogeltje. Maar vreemd genoeg 
zijn er daar niet zo gek veel van. 
Het gekwetter en getsjilp dat ons 
op wandelingen in het Needse 
Achterveld of het Korenburger-
veen steevast begeleidt, hoor je 
hier niet.
Dat komt doordat het gebied zo 
voedselarm is, vertelde me de 
bosbessenplukkende natuurlief-
hebber, die we gisteren tijdens 
een wandeling tegenkwamen. Er 
zijn op de heide weinig insecten 
en larven. Vooral ook daardoor 
zouden de korhoenders, die hier 
vroeger veelvuldig voorkwamen, 
al praktisch zijn uitgestorven.
Tja, die korhoenders. Dat is ook 
een mooi verhaal. Staatsbosbe-
heer doet al jaren pogingen de 
populatie van deze heidebewo-
ners in stand te houden. Onder 
meer door korhoenders uit Zwe-
den te halen en ze op de Sal-
landse Heuvelrug uit te zetten. 
Tot nu toe is dat niet echt een 
doorslaand succes. Niet zo heel 
vreemd, wist onze bosbessen-
plukker. “Die beesten horen hier 
oorspronkelijk namelijk al niet 
thuis. Die zogenaamd Sallandse 
korhoenders die hier ooit rondlie-
pen waren in werkelijkheid geïm-
porteerd uit Polen. Niet door na-
tuurbeschermers, maar door rijke 
Twentse textielbaronnen die in 
Salland hun jachtgebied hadden. 
Die wilden wel eens op iets an-
ders knallen, dan een haas of een 
konijn. Had je hen verteld dat het 
korhoen een eeuw later een be-
schermde soort zou worden, dan 
hadden ze zich doodgelachen.”
Het zijn dit soort ontmoetingen, 
en vooral dit soort verhalen, die 
een vakantie zo de moeite waard 
maken. Zeker als je daarvoor nog 
geen drie kwartier hoeft te rij-
den...

Maïsdoolhof en sportiviteit 
bij Feltsigt
BEKVELD - Omdat in de vakantie 
de sportvelden en de sportzalen 
gesloten zijn, biedt Feltsigt veel 
vertier en sportiviteit aan deze 
zomer. Families of een clubje 
vrienden kunnen een balletje ko-
men trappen of het maïsdoolhof 
inlopen en de uitgang zoeken. 
Het doolhof is geopend vanaf 27 
juli.

In het maïsveld, zo’n 10.000 vier-
kante meters groot, is een gangen-
stelsel uitgezet met verrassende 
elementen. Het doolhof is voor-
zien van verschillende spelele-
menten, maar toch komt iedereen 
er altijd weer uit. Denk niet na één 
keer lopen dat alle paden zijn be-
wandeld, want dat is schier onmo-
gelijk.
Verder is er volop gelegenheid om 
op de skelterbaan te gaan skelte-
ren of fietsen, op de trampoline 
kunsten te vertonen of te spelen 
in één van de speelboten. Feltsigt 
is erg rolstoelvriendelijk met veel 
verharde paden, van de weide van 
de geiten tot aan de biologische 
moestuin. In de veeschuur is een 
ruime hal waar (rolstoel) bezoe-
kers een panorama krijgen voorge-

schoteld van ruimtes (met glas tot 
op de grond) waarin zich de meest 
verschillende diersoorten bevin-
den. Op de route van het bospad 
vindt men originele spellen en 
leuke spreuken en wijsheden. Bij 
regenachtig weer is er onder ande-
re binnen een ruime speelzolder 
en kan er in het hooihok gespeeld 
worden. Na het rondlopen, kijken 
en spelen is het goed toeven onder 
de notenboom op het terras.

Recreatie- & Kinderboerderij Felt-
sigt, Bekveldseweg 5 7255 KG te 
Bekveld is open op woensdag t/m 
zondag van 13.00-18.00 uur. Voor 
een kleine prijs is een middag ple-
zier te beleven.
   

 ■ (0575) 462828 ■ www.feltsigt.nl ■ Facebook

ACHTERHOEK - Zorgorganisa-
ties Azora, Careaz, De Gouden 
Leeuw Groep en Marga Klompé 
hebben het initiatief genomen 
de haalbaarheid van een geza-
menlijke thuiszorgorganisatie 
te onderzoeken. De veranderin-
gen en digitalisering in de zorg 
en toenemende eisen van zorg-
verzekeraars, zorgen ervoor dat 
budgetten (geleidelijk) kleiner 
worden en de werkgelegenheid 
op het spel komt te staan. De mo-
gelijke krachtenbundeling zorgt 
voor betere vooruitzichten.

Bestuurders van Azora, Careaz, De 
Gouden Leeuw Groep en Marga 
Klompé hebben vanwege deze 
ontwikkelingen het initiatief geno-
men om de haalbaarheid van een 
gezamenlijke thuiszorgorganisatie 
te onderzoeken. Een organisatie 
waar deskundigheid en warme 
aandacht worden gecombineerd. 
Samen kunnen de vier zorgorga-
nisaties het hele palet aan zorg 
leveren. Daarnaast beschikken ze 

gezamenlijk over moderne woon-
centra en over expertise in psy-
chogeriatrie en revalidatie. Deze 
combinatie is de kracht van de 
nieuw te vormen thuisorganisatie.

Het afgelopen half jaar vond het 
onderzoek naar de haalbaarheid 
plaats. MT-leden, medewerkers, 
cliëntenraden, Ondernemingsra-
den en Toezichthouders van de 
organisaties zijn hierbij betrokken 
en/of geïnformeerd. Tijdens de 
komende periode wordt een extra 
check uitgevoerd op de financiële 
onderbouwing en haalbaarheid 
van de nieuwe organisatie. Ook 
worden eventuele opmerkingen 
en adviezen vanuit de Cliëntenra-
den, Ondernemingsraden en Toe-
zichthouders verwerkt. Er wordt in 
beeld gebracht welke stappen no-
dig zijn om de nieuwe organisatie 
daadwerkelijk op en in te richten. 
Tot die stappen behoren onder 
meer het aanvragen van goedkeu-
ring bij de Nederlandse Zorgauto-
riteit (NZa) en de Autoriteit Con-

sument en Markt (ACM). Gevol-
gen voor de werkgelegenheid zijn 
nog niet bekend. Het uitgangspunt 
is dat zoveel mogelijk medewer-
kers hun werk behouden.

Mogelijk nieuwe thuiszorg
organisatie in de Achterhoek

Vier zorgorganisaties onderzoeken krach-

tenbundeling. Foto: PR

Het maïsdoolhof bij Feltsigt in 2014. Foto: PR

Dialectavond op Kotmans
MISTE - De Dialectkring Ach-
terhook en Liemers houdt op 
donderdag 28 juli de tweede en 
laatste dialectavond van dit sei-
zoen bij het Schrieverspad op 
landgoed Kotmans aan de Kot-
mansweg in Winterswijk-Miste. 
Joop Hekkelman uit Gorssel, Jo-
han Hoftijzer uit Aalten en Gerard 
Uwland uit Winterswijk lezen 
voor uit eigen werk. Zij hebben 
diverse publicaties op hun naam 
staan en werken regelmatig mee 
aan dialect- en andere tijdschrif-
ten, waaronder ‘De Moespot’ van 
het Verbond van Nedersaksische 
Dialectkringen. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom. De avond 
is van 19.30 tot circa 21.30 uur. De 
toegang is gratis. Een eventuele 
vrije gift t.b.v. het Schrieverspad 
is welkom. www.dialectkring.nlDialectavond van de Dialectkring Achterhook en Liemersop landgoed Kotmans. Foto: PR

Zwaleman

Landschapstuin ‘t Meihuus. Foto: PR
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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.

Meewerkend voorman m/v

Ben jij dé voorman die mee wil werken in de assemblage en 
daarnaast van nature leiding en sturing wil geven aan een 
groep van 8 assemblagemedewerkers? 

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als meewerkend voorman werk je voor circa 70% mee met de 
assemblage van mechanische producten. Jij weet als geen ander 
hoe een assemblageproces in elkaar steekt en weet hierin de lei-
ding te nemen. Je stuurt 8 medewerkers aan. Je weet het werk te 
verdelen en zorgt voor het voorraadbeheer van de afdeling. Door 
jouw instelling creëer je een positieve sfeer en weet je je collega’s 
te motiveren. Samen met het team zorg je ervoor dat alles verloopt 
volgens planning en dat dit afgestemd wordt met andere afdelingen 
binnen de organisatie.

Metselaar m/v

Wil jij werken met natuurlijke materialen en ben jij een gebo-
ren Metselaar?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als metselaar werk je zelfstandig aan grote projecten. Deze projecten 
bestaan voornamelijk uit metselwerk. Je bent creatief en oplossings-
gericht en hebt passie voor het vak.  

Technisch Verkoopmedewerker m/v

Ben jij technisch en commercieel goed onderlegd en vind je 
het leuk om in een winkel klanten te adviseren?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als technisch verkoopmedewerker adviseer je klanten die binnenko-
men. Je luistert goed naar de behoefte van de klant en biedt bij voor-
keur een totaaloplossing aan. Je benadert klanten pro actief en zorgt 
voor een goed klantencontact. Naast verkoopwerkzaamheden ben je 
in staat om de winkel te openen en te sluiten, de kas op te maken en 
heb je veelvuldig contact met leveranciers. Een stuk inkoop kan ook 
tot de werkzaamheden behoren.

Expeditie Medewerker m/v

Ben jij geboren voor magazijnwerk en ben jij in het bezit van 
een geldig heftruckcertificaat?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als expeditie medewerker ben jij allround inzetbaar in het magazijn. Je 
zorgt dat producten aangevoerd worden bij de juiste afdeling en stelt 
orders samen. Deze zet jij klaar voor verzending. Daarnaast kan het 
voorkomen dat jij mee helpt in de productie. Jij zult deze werkzaamhe-
den gedeeltelijk met behulp van een heftruck uitvoeren.

Veiligheidskundige m/v

Wordt jij enthousiast van veiligheid? En stel je hoge eisen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie veiligheidskundige ben je verantwoordelijk voor het plan-
nen, coördineren, indelen en naleven van milieu, -gezondheid,- en 
veiligheidsactiviteiten. Je bent zowel praktisch als strategisch bezig 
met veel uiteenlopende vraagstukken rondom veiligheid. Het is de 
kunst om veiligheid naar een hoger plan te tillen zonder dat het ten 
koste gaat van de efficiëntie. Je bent de specialist en zorgt ervoor 
dat je kennis up to date blijft. Je hebt veel contact met de provinciale, 
gemeentelijke en plaatselijke overheid. En met milieu- en veiligheids-
instanties. Je dient vergunningen in en je zorgt voor een correcte 
rapportage voor milieu- gezondheids- en veiligheidsvraagstukken. 
Je ontwikkelt trainingsprogramma’s voor het VGM systeem. Je werkt 
nauw samen met de collega die verantwoordelijk is voor kwaliteit. Je 
krijgt de ruimte voor ideeën, veranderingen  door te voeren en je weet 
als geen ander veiligheid interessant te maken voor jouw collega’s.

Monteur/Inspecteur m/v

Heb jij een afgeronde elektrotechnische 
opleiding en wil je aan de slag als monteur 
bij een professionele organisatie?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als monteur/inspecteur ben je verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van inspecties en reparaties 
in de omgeving van Groenlo en in de werkplaats. 
Je voert inspecties, reparaties en beproevingen 
uit aan alle materialen. Hierbij gebruik je jouw 
elektrotechnische en werktuigbouwkundige ken-
nis. Het is erg belangrijk dat je geen hoogtevrees 
hebt. Je werkt klantgericht en zorgt ervoor dat de 
klanten juist geadviseerd worden.

VLOOIENMARKT 
& More BRAAMT 
TERREIN: MARKANT

Outdoorcentr., Gildeweg 7

Zondag 24 juli
10.00 - 17.00 uur 

Inf. kr.hr. tel. 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

DUIVEN

Zondag 31 juli
10.00 - 17.00 uur

Horstenpark
Horstenparklaan 4

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

Voetbalvelden 
naast HESSENHAL
Zondag 7 augustus
10.00 - 17.00 uur

Monumentenweg 30
Bij slecht weer in de hal

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT 
KOFFERBAKMARKT

HENGELO (gld) 
TERREIN: De Hietmaat

Zelhemseweg 15
Zondag 14 augustus

10.00 - 17.00 uur 
Aktie Gr.pl. €10,- / kr. €22.50

Inf. kr.hr. tel. 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

xxxx  NIEUW!  xxxx

www.jandewinkel.nl

Zelhemseweg 22a | 7255 PT | Hengelo

 Stiga Frontmaaiers
 Vanaf: € 2489,00 (incl. btw)

 John Deere X 125
 Van: € 3556,00 (incl. btw)
 Voor € 2999,00 (incl btw)*

 Stiga Combi 44E
 Van: € 259,00 (incl. btw)
 Voor € 219,00 (incl btw)

 John Deere R43
 Van: € 700,00 (incl. btw)
 Voor € 599,00 (incl btw)

Ook diverse 

(pop-up)sproeiers

Groot assortiment 

tuinpompen en 

aansluitmateriaal

Diverse tuin gereedschappen, ook online te bestellen

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. De be-
zoektijden 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:

23 - 24 juli, M. Hermans, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Vorden, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangift e dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangift e doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangift e 
voor meer informatie.

Calamiteiten gemeente

Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, wateroverlast, 
milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 
(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven 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 eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

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

Dierenkliniek Zutphen

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

Dierenkliniek Bronckhorst

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: 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 Medipoint thuiszorgwinkels

Vorden, Raadhuisstraat 1, winkel.vorden@medipoint.nl
Geopend ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

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

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 verpleeg-
kundige 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 mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-
ningstijden 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 woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 
ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi

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

Annie Mokkink-Kasteel

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

Overig
VVV-kantoor

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

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. Afgift e aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

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

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 24 juli, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 24 juli, 10.00 uur, ds. E. Fokkema uit Twello
1e C: Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa; 
2e C: Onderhoud gebouwen

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 24 juli, 10.00 uur, Ds. Tim Wiersum. 

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 23 juli 17.00 uur, Eucharistieviering, pastoor H. Scheve. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 24 juli, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, vg. werkgroep. 

Contactjes
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 € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (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. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

 Heeft u last van ratten, mol-
len, wespen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06- 
10499025.
       

    KIPPENMESTKORRELS het 
beste voor uw gazon, groen-
te, fruit en siertuin per zak 5 
euro 6 zakken (90 kg) 25 euro 
Morsdijk 2 Ruurlo 06-12 97 
15 03.
       

    Gezocht: oude brommers 
en onderdelen van o.a. 
Zundapp en Kreidler. Brom-
fietszaken opgelet! Wij ko-
pen ook graag uw oude 
winkelvoorraad op. Tel.: 06 
- 1526 8461.
       

    Gevraagd: weidegang voor 1 
of 2 merries met veulen, tel: 
06-5370908.
       

    Open Tuin. Kom genieten 
van de zomerse pracht in 
deze veelzijdige tuin op zon-
dag 24 juli. Landschapstuin 
‘t Meihuus te Breedenbroek. 
Wim en Yvonne Duitshof-
Knufing. www.meihuus.nl.
       

    Te koop: Honing, eieren 
en varkensvlees (per deel 
v/h varken) Recreatie & 
kinderboerderij Feltsigt. 
0575462828 www.feltsigt.nl.

       

    Gevraagd: gras op stam of 
grote wikkelbalen (paarden-
hooi/kuil), tel: 06-53706908.
       

    Heeft u geen ontvangst meer 
van de Nederlandse TV zen-
ders op uw Schotelontvan-
ger? Bel dan Arno Lenselink, 
06-23723162.
       

    Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
       

    Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Cortumme 06-23972429 
of 0575 - 461558.
       

    Kramen huren? Zomer- Hob-
by- & Rommelmarkt, 30 & 
31 juli Camping Het Zwarte 
Schaar. info@zwarteschaar.
nl of 0313-473128.   

20 t/m 26 juli 2016
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 20 juli Bosuiensoep/Hachee met aardappelkroketten 

en groente

Donderdag 21 juli ½ Haantje met patat, appelmoes en 

rauwkostsalade/Apfelstrudel met slagroom

Vrĳdag 22 juli Groentesoep/Zalmfilet met dillensaus, 

aardappelen en groente

Zaterdag 23 juli Italiaanse cordon bleu met aardappelen en groente/

Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 25 juli Gesloten

Dinsdag 26 juli 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... 
kookworkshop, feestjes en meer! Wĳ wensen u een smakelĳk eten en heeft u 
vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of u 
komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

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

WOLINNAME

Zaterdag 23 juli
van 9.00 tot 11.00 uur

Lage Lochemseweg 5
Warnsveld. 

Voor info: J. Wolf
tel. 06-10262418

De terugkeer van de 
boerenbruiloft  

Vanaf 1 augustus is het boek te koop 
bij de Achterhoekse boekhandels, bij 
de receptie op De Vijverberg of online 

via de webshops van De Graafschap of 
Uitgeverij Hermans.

www.uitgeverijhermans.nl

€ 17,50



Buitenleven begint bij Weulen Kranenbarg !

blokhut met overkapping , onbehandeld 28 mm 
dakbedekking dakleer, afmeting 581 x 292 cm

€ 1450,- v.a.€ 945,- v.a.€ 1175,-
Douglasvision veranda incl.dakplaten helder of opaal
diverse afmetingen v.a. 300x300 cm, dakgoot optioneel

Deskundig advies
Montage mogelijk
Gratis thuisbezorgd vanaf € 500,-

Maatwerk mogelijk
Grote showtuin
Dealer van alle bekende merken

Douglasvision kapschuur comfort 405x320 cm
excl.dakbedekking, wanden optioneel

Living Modulair Excellent Hillhout geimpregneerd vurenhout
div.afmetingen, div.wandelementen  EPDM dakbedekking

v.a.€ 1050,-
Douglasvision Buitenverblijf Comfort 400x305 cm
EPDM dakbedekking, wandelementen optioneel 

v.a.€ 1170,-
Urban Living Excellent Hillhout, strak design 350x240 cm
div.afmetingen, wandelementen / glaswand optioneel

v.a.€ 989,-

Blokhut Missouri 28 mm 300x200 cm (excl.veranda)
compleet incl. dakbedekking dakleer , div.afmetingen

v.a.€ 925,-
Veranda Grasshopper 253x345 cm geimpregneerd
EPDM dakbedekking, wandelementen optioneel 

v.a.€ 785,- v.a.€ 1550,-
Blokhut Kolgans 400x350 cm, compleet incl.wanden
40 mm, dakbedekking shingels , div. afmetingen leverbaar

€ 425,-

Speelhuis Action met picknickset
incl.grondankers, 310x127x127 cm (hxbxd)

nu met gratis glijbaan 
t.w.v. € 87,50

Schommel Double Swing, incl.koppelstukken, beugels
2 schommelzitjes en grondankers NORMAAL € 169,-

nu € 150,- € 550,-
Speelhuis Compact incl.zandbak, 4 schommelhaken
310x125x125 (hxbxd) Perfect voor de kleinere tuin !

nu met gratis glijbaan 
t.w.v. € 87,50

Ruurloseweg 45a Vorden Tel.0575-551217
www.weulenkranenbarg.nl
Openingstijden :
maandag - vrijdag : 8.00 - 18.00 uur
zaterdag : 8.30 - 16.00 uur
Showtuin ook zondags geopend !

aanbiedingen gelden  
t/m 31-07-2016
vraag naar de voorwaarden.


