
Yanick Bergevoet en zijn broertje Luca uit Wichmond hebben keurig hun ‘handel’ voor de jaarlijkse Kinderbraderie uitgestald. Foto: Jan Hendriksen. 

Sfeervolle Zomerfeesten Vorden
VORDEN - “We gaan alle cent-
jes eerlijk met elkaar verdelen en 
in onze spaarpot doen”. De tien-
jarige Yanick Bergevoet en zijn 
twee jaar jongere broertje Luca 
uit Wichmond hebben keurig hun 
‘handel’ voor de jaarlijkse Kinder-
braderie uitgestald in de schaduw 
van de kerktoren van de plaatselij-
ke Dorpskerk. En het moet gezegd 
worden. Het ‘overtollige’ speelgoed 
van de twee Wichmondse ‘hande-
laren’ onder toeziend oog van hun 
moeder Heidi ziet er nog keurig uit. 
Voor een habbekrats is het te koop. 
Evenals de talloze boeken en leg-
obouwstenen van beide nichtjes 
Annick van Dijk (11) uit Vorden en 
Lisa Brummelman (12) uit Ruurlo.

Door Jan Hendriksen

De Kinderbraderie vormde vorige 
week zaterdagmiddag het ‘hoofd-
programma’ van de jaarlijkse Zo-
merfeesten in Vorden die donder-
dag van start ging met een braderie 
voor ‘grote mensen’. Maar die viel 
letterlijk en figuurlijk in het water. 
In de namiddag werd Vorden ge-
troffen door een gigantische ‘hoos-
bui’. Het publiek en de standhou-
ders zochten in allerijl een droog 
heenkomen. Nadien viel de brade-
rie echter ‘dood’. Donderdagavond 

was het vervolgens aangenaam 
vertoeven onder zomerse omstan-
digheden in het dorp. In de tent 
bij Hotel Bakker zorgde de band 
Kroepin voor een perfecte sfeer en 
tegenover De Herberg deden de 
Disco Kings dat.

De kermisattracties op het Markt-
plein en in de Dorpsstraat zorg-
den voor het nodige vertier onder 
vooral de jeugd met nog steeds het 
aloude ‘Kikkerslaan’ als ultieme at-
tractie. Vrijdagavond was het muzi-
kaal de beurt aan The Dance Clas-
sics Show (Hotel Bakker) en Long 
Distance (De Herberg) en zater-
dagavond aan de spetterende band 
The 5 Brothers (Bakker), Brood 
op de plank (Herberg) en was het 

‘knallen’ bij Bistro De Rotonde met 
de lokale DJ Mike van Doorn met 
gastoptredens van de alom be-
kende en populaire nationale DJ’s 
Gerard Ekdom (Radio 2) en Michiel 
Veenstra (3FM). Nadat beide ‘he-
ren’ met hun eerste set klaar waren 
was het de beurt aan Cleo Vlogman 
& Band.

Dartstoernooi
Bij De Herberg vond zaterdag-
middag een dartstoernooi plaats 
dat gewonnen werd door Marnix 
Schoppers die de titel van vorig jaar 

met verve verdedigde. Tijdens de 
Zomerfeesten wordt er altijd gedart 
om het Vordens kampioenschap. 
“Deze datum valt midden in de va-
kantie. Hierdoor is het nooit van te 
voren te voorspellen hoeveel men-
sen deelnemen. Maar door de jaren 
heen heeft het toernooi een prima 
bezetting. Misschien niet altijd qua 
aantal maar zeker door het niveau 
van de deelnemers”, zo verklaarde 
wedstrijdleider Jeroen Tijssen.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Nieuwe opzet 
Ouderendag
VORDEN - Voor alle senioren uit 
Vorden en omstreken wordt op 
vrijdag 7 oktober de ouderendag 
georganiseerd. Welzijn Vorden 
organiseert, samen met andere 
organisaties, een inspirerende en 
gezellige middag voor alle Vorden-
se ‘ouderen’ in het gemeentehuis 
te Hengelo. In het gemeentehuis 
is van alles en nog wat georgani-
seerd. Zo zijn er diverse stands die 
informatie geven over innovaties, 
meer woon-en leefgemak, tech-
niek en zorg. 

Het thema van deze dag is: ‘Hoe 
ziet de toekomstige wereld van u 
en uw (achter)kleinkinderen er-
uit?’. Wat betekent de toekomst 
voor de ouderen van nu en wat be-
tekent dat voor de (achter)klein-
kinderen straks.

Programma
Circa 15.00 uur: ontvangst met 
koffie en gebak. Daarna volgt een 
optreden van de troubadour Gery 
Groot Zwaaftink en is er vervol-
gens gelegenheid om de stands te 
bezoeken. Daarna terug naar de 
ontvangstzaal voor een drankje 
en een hapje en een afsluitend 
optreden van de troubadour. Om 
ongeveer 17.30 uur zal de dag af-
gesloten worden. 
   

 ■ Lees verder op pagina 3

Nieuwe 
horecazaak 
Vorden
Debby Zuidinga en Mabel Alofs 
uit Lichtenvoorde starten een 
nieuwe horecazaak in Vorden 
in het voormalige pand van De 
Slof aan de Dorpsstraat. Men-
sen met een beperking zullen 
de werkzaamheden gaan ver-
vullen. 
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE E-BIKE

GRATIS
ACCESSOIRES NAAR 

 KEUZE

KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 
VERDER OP IN DEZE KRANT

West AchterhoekDe bibliotheek doet meer dan u denkt! Check de bieb op facebook.com/BiebNieuws

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.

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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U kunt bij Monuta Vorden terecht na het overlijden van een 

dierbare. Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt 

kennismaken met mij?

Maak gerust een afspraak met mij om uw wensen te bespreken.
Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

Monuta Vorden

(0575) 552 749
vorden@monuta.nl
www.monuta.nl/vorden

Ik ben 
er voor u.
Voor, 
tijdens 
en na de 
uitvaart.

Bedankt, houw je wôh?

Met grote bewondering voor de kracht en moed 
waarmee hij gedurende de laatste periode van 
zijn leven gestreden heeft om bij ons te blijven, 

moeten wij nu afscheid nemen van 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Adrianus Marinus 
Nendels

Adriaan 

* 23 juni 1934 † 18 juli 2016

Annie Nendels - Bremer

Ans en Han
   Roy en Marinke
   Kevin en Linda
   Liz

Jolanda en André
   Marit
   Sanne

Ivonne en Eric
   Laurie en Daniël
   Linn
   Lotte

Marian en Gerard
   Anne
   Rick
   Lars

Lambèr en Jantien
   Tes
   Isa

Hoefkensestraat 10A, 6996 DS Drempt

De uitvaartplechtigheid heeft op vrijdag 
22 juli te Drempt plaatsgevonden.

  
               Degene die ik liefheb, verlaat ik

               om degene, die ik liefhad terug te vinden.

Na een leven van liefde, geloof en vertrouwen, is heden 
na een periode van afnemende gezondheid van ons 
heengegaan, onze lieve broer, zwager en oom

Bernardus Johannes Henricus
Vreman
- Bennie -

sinds 31 januari 2016 weduwnaar van 

Minie Vreman - Tackenkamp

* Vorden, 4 december 1931            † Vorden, 19 juli 2016

     
 Familie Vreman 
 Familie Tackenkamp

Smidsstraat 48, Vorden

Correspondentieadres:
Puttershof 2, 7071 HJ  Ulft

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK BEN 
WEER EEN 
GELUKKIG
MENS

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

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

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
wegens succes herhaald !!!!

de lekkerste  BELGISCHE KERSEN   500 gram 

ze zĳ n er weer uit de BETUWE !!!    

HOLLANDSE OPAL PRUIMEN           kilo 

van onze vaste teeler !!!!                                             

HOLLANDSE SPITSKOOL 
  400 gr gesneden  of heel een kilo  

de lekkerste haalt u bĳ  uw specialist !!!      

heerlĳ ke zoete/sappige NECTARINES  500 gram                        

2.98

0.99

Geldig van dinsdag 26 juli t/m 1 augustus 2016

2.98

0.99

k Vol trots kondig ik mijn lieve zusje aan k
 

xxx Tess

Kizzy

20 juli 2016 - 16.36 u - 4390 gr

Dolblij & gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze dochter

Marco Hofs & Marlon Hofs-Kornegoor
Prins Bernhardweg 18

7251 EH Vorden

Wij zijn helemaal in de wolken sinds 16-07-2016 
van onze zoon 

Hugo Johannes Hermannus 
Fransen

Thuis geboren om 23:32 uur. 

Peter en Stans Fransen
Het Vaarwerk 16
7251 DE Vorden

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

• Pfaff
• Anker
• Lockmachines

Voor informatie:

Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Wij repareren alle merken 

naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Openingstijden: 
Di t/m vr. 9.30-12.30 uur 13.30-17.30 uur
Vr. 9.30-12.30 uur                   13.30-18.00 uur
Za. 10.00 – 16.00 uur



Ondernemersduo opent nieuwe
horecazaak Uniek eten&drinken Vorden
VORDEN - Uniek eten&drinken; 
een nieuwe horecazaak in Vor-
den waar men terecht kan voor 
een drankje, luxe broodjes en di-
verse tapas en waar mensen met 
een beperking de werkzaamheden 
zullen vervullen. Dat is wat Debby 
Zuidinga en Mabel Alofs uit Lich-
tenvoorde voor ogen hebben voor 
de invulling van het pand aan de 
Dorpsstraat 34 in Vorden, waar 
voorheen eetcafé De Slof geves-
tigd was. Uniek eten&drinken zal 
op zaterdag 13 augustus 2016 haar 
deuren openen.

Door Bernadet te Velthuis

Het idee voor het horecaconcept 
met een maatschappelijke insteek 
ontstond eind vorig jaar. Zuidinga 
en Alofs:”Eind vorig jaar kwamen 
we elkaar tegen in Zutphen en 
raakten in gesprek. We ontdekten 
dat we beide al langer met het plan 
rondliepen om een horecazaak te 
beginnen en dit wilden combine-
ren met het werken met mensen 
met een beperking. Debby had al 
langer het pand in Vorden op het 
oog en na een avond brainstormen 
bleken we al snel met alles op één 
lijn te zitten. Uiteindelijk lagen de 
plannen voor Uniek eten&drinken 
er al in januari, maar nu krijgt het 
dan eindelijk vorm”.

Zuidinga met een achtergrond in 
de zorg en Alofs in het speciaal 
onderwijs, hebben daarnaast alle-
bei een verleden in de horeca. Met 
Uniek eten&drinken willen zij hun 
beide passies combineren.

“We willen voor mensen met een 
beperking een ander soort dag-
besteding bieden en daarnaast 
jongeren met een WaJong uitke-
ring werk aanbieden. Overigens 
zijn we gewoon een VOF en ont-
vangen geen subsidies van de ge-
meente”, zo vertellen de dames. 
“Per persoon willen we steeds 

kijken wat haalbaar is en aan de 
hand daarvan doelen opstellen en 
een geschikte invulling bepalen. 
De persoon in zijn of haar kracht 
zetten, dat is het doel!”. Het duo 
is al met diverse zorginstellingen 
en re-integratiebureaus in gesprek 
om jongeren en volwassenen een 
plaats te kunnen bieden. Verder 
wordt de basis gelegd voor toe-
komstige samenwerking met bij-
voorbeeld Bakkerij Hengelo en 
Urtica de Vijfsprong.

Passies zorg 
en horeca 
gecombineerd

Het terras aan de voorzijde zal 
weer terugkomen en aan de ach-
terzijde wordt het terras omge-
bouwd tot een soort patio met 
wijnbar in mediterrane sfeer. De 
lunch zal bestaan uit luxe broodjes 
en vanaf 16.00 uur kan men genie-

ten van diverse tapasgerechten. 
Uniek eten&drinken zal geopend 
zijn van dinsdag t/m zondag van 
10.00 uur tot 20.00 uur (maandag 
gesloten). In de avonduren zal het 
mogelijk zijn het pand te huren 
voor diverse bijeenkomsten, fees-
ten en partijen.

Het ondernemersduo zit vol met 
plannen voor de invulling van het 
concept, zo zijn ze nog op zoek 
naar een busje om het personeel 
ook vervoer van en naar het werk 
aan te kunnen bieden, maar mo-
menteel zijn ze nog druk met het 
opnieuw inrichten en opfrissen 
van het pand, dat ze in ieder geval 
voor de komende twee jaar zullen 
huren van bierbrouwerij Grolsch. 

Voor meer informatie: neem 
contact op of bezoek de website 
(wordt nog aan gewerkt).
   

 ■ 0575-473123 ■ info@uniekvorden.nl ■ www.uniekvorden.nl ■ Facebook/twitter ‘Uniek 
Vorden’

Aanmelden ouderendag
Vervolg van voorpagina

VORDEN - De ouderendag wordt 
u gezamenlijk aangeboden door 
gemeente Bronckhorst, Kruiswerk 
Achterhoek en Welzijn Steende-
ren, Zelhem, Drempt, Hummelo 
en Keppel en Vorden. De kosten 
zijn 2,50 euro. Iedere oudere is van 
harte welkom.

Vervoer kan geregeld worden door 
Welzijn Vorden. Voor informatie 
kunt u terecht bij Mw W. Gotink op 
dinsdag of woensdag tussen 9.00 - 
11.00 uur

Woongemakbeurs
De dag erna, 8 oktober, is er een 
Woongemakbeurs met o.a. een 
interessante lezing over ‘domo-
tica’: over innovatie, techniek en 
zorg in en om huis in de (nabije) 
toekomst. De woongemakbeurs 
vindt plaats in samenwerking met 
Kruiswerk Achterhoek in het ge-
meentehuis Bronckhorst te Hen-
gelo. Vrije toegang.
   

 ■ 0575-553405 ■ w.gotink@welzijnvorden.nl

   

Piraten- en zeemeerminnendag bij In 
de Dennen
VORDEN - Op woensdag 3 augustus 
van 12.00 tot 16.00 uur is voor kin-
deren tussen 5 en 12 een Piraten- 
en Zeemeerminnendag. Kom je 

verkleed als Piet Piraat of liever als 
zeemeermin Ariel? Er zijn span-
nende en leuke opdrachten om zo 
de schat te vinden.

   

Derde beiaardier op orgel in
Vordense Dorpskerk
VORDEN - De derde beiaardier die 
orgel speelt, een miniserie van 
drie speciale Toeristenconcer-
ten, brengt Frans Haagen, stads-
beiaardier van o.a. Zutphen, 
naar Vorden. Op het Lohmanor-
gel brengt hij donderdag 28 juli 
om 15.30 uur samen met fluitiste 
Mariëlle van Zanten gedurende 
45 minuten een laagdrempe-
lig programma met muziek van 
J.Ch.Kellner, J. Hanff, Krebs, But-
ter, Bolling en Wammes.

Frans Haagen studeerde aan de 
Nederlandse Beiaardschool te 
Amersfoort bij Bernard Winsemi-
us en Arie Abbenes. Hij is stads-
beiaardier van Kampen, Does-
burg, Almelo, Rijssen en Zutphen. 
In Zutphen nam hij het stokje over 
van Gert Oldenbeuving. Momen-
teel is hij werkzaam als hoofdvak-
docent beiaard aan de Nederland-
se Beiaardschool te Amersfoort. 
Als concerterend beiaardier is hij 
veelvuldig te beluisteren.

Naast concerten in Nederland 
speelde hij de afgelopen jaren 
ook regelmatig op diverse festivals 
wereldwijd. Zo speelde hij o.m. 
in Duitsland, Polen, Noorwegen, 

België, Frankrijk, Spanje, Oosten-
rijk, Amerika en Zuid Korea. Frans 
Haagen is een veelzijdig musicus. 
Aan het conservatorium te Zwol-
le studeerde hij naast orgel ook 
hoofdvak kerkmuziek en koordi-
rectie. Tevens studeerde hij aan 
het conservatorium te Hilversum 
schoolmuziek en in Enschede pi-
ano. Hij was winnaar van twee 
orgelconcoursen (Int. C. Franck 
concours te Haarlem en het Int. 
Rijnstreek concours te Nijmegen) 
en was tevens prijswinnaar op di-
verse beiaardconcoursen.

Mariëlle van Zanten volgde haar 
muzikale opleiding tot fluitiste 
aan het ArtEZ Conservatorium 
te Zwolle. Heden ten dage is zij 
werkzaam bij Quintus, centrum 
voor Kunsteducatie, geeft frequent 
concerten en speelt in diverse en-
sembles. Ook is zij thans docente 
aan het ArtEZ Conservatorium in 
Zwolle.

Toegang vrij, vrijwillige bijdrage 
welkom.
   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl

   

Marnix Schoppers
opnieuw dartskampioen
VORDEN - Door de deelnemers 
aan het jaarlijkse dartstoer-
nooi tijdens de Zomerfeesten in 
Vorden werd er zaterdag 23 juli 
bij café-restaurant De Herberg 
eerst in een poule gestreden om 
de beste plaatsen in de finale-
ronde. In poule A streden vijf 
deelnemers om de eerste plaats 
en in poule B en C vier spelers. 
De eerste plaats gaf het recht om 
de eerste partij in de finaleronde 
over te slaan om dan in de kwart-
finale pas in te stromen.

Dankzij de uiteindelijk hoogste fi-
nish van de dag van 113 door Sven 
Hendriks werd hij winnaar van 
poule B. Sandor Verkijk winnaar 
van poule A en Gerrie Steenbreker 
poule C mochten ook een ronde 
over slaan. In de knock-out fase 
werd de jongste deelnemer, Luuk 
Notten, direct uitgeschakeld. On-
danks dat hij zich prima weerde 
kon hij niet tegen zoveel ervaren 
darters op.

Het was erg verrassend dat alle 
nummers een in de poule in de 
kwartfinale direct werden uitge-
schakeld. Dit betekende niet dat 
het toernooi aan niveau verloor.

Marnix Schoppers won mede 
dankzij een score van 180 zijn 
halve finale terwijl in de andere 
wedstrijd tussen Rob Immink en 
Rutger Wullink het verschil iets 
kleiner was. Het lukte Rob Immink 
uiteindelijk de partij te winnen.

De finale tussen de Vordenaren 
Marnix Schoppers en Rob Im-
mink werd niet de thriller waar de 
toeschouwers op hoopten. Zon-
der een leg af te staan verdedigde 
Schoppers zijn titel van vorig jaar.

De prijzen, beschikbaar gesteld 
door De Herberg, werden door 
de finalisten gelijk omgezet in een 
schaal hapjes en een rondje voor 
alle deelnemers. Iets wat de sfeer 
tijdens het toernooi goed weergaf.

Schoppers 
verdedigde zijn 
titel van vorig jaar
Vervolg van voorpagina

VORDEN - De finale tussen de Vor-
denaren Marnix Schoppers en Rob 
Immink werd niet de thriller waar 
de toeschouwers op hoopten. 
Zonder een leg af te staan verde-
digde Schoppers zijn titel van vo-
rig jaar.

Zwarte Cross
Loke Bakker van de Zomerfeest-
commissie Vorden keek samen 
met Fred Jansen, Henk Klaassen 
en Ronald Hoenink van de com-
missie terug op een geslaagde 
editie 2016. Of de Zwarte Cross 
invloed had op de bezoekers toe-
stroom?

Loke Bakker: “Dat is moeilijk aan 
te geven. Het zuigt altijd publiek 
weg. Maar als we het goed begre-
pen hebben vindt volgend jaar de 
Zwarte Cross een week eerder dan 
de Vordense Zomerfeesten plaats. 
De organisatie van de Zwarte 
Cross wil namelijk onderzoeken 
of het tweede weekend van juli 
de vaste datum kan worden. Tot 

nu toe hield de organisatie van de 
Zwarte Cross altijd rekening met 
de bouwvak- en schoolvakanties 
waardoor de datum elk jaar ver-
schoof. De verschuiving moet dui-
delijkheid verschaffen.”

“Voor de duidelijkheid zou het 
beter zijn als we een vast week-
end kunnen kiezen. Het tweede 
weekend van juli komt dan bij ie-
dereen tussen de oren. Komend 
jaar doen we dat als proef om te 

kijken hoe dat bij onze bezoekers 
valt. Op grond daarvan nemen we 
een besluit over de toekomst”, al-
dus woordvoerder Pieter Holken-
borg van de Zwarte Cross in een 
persbericht. En dat klonk als ‘mu-
ziek in de oren’ voor de Vordense 
Zomerfeestcommissie en horeca. 
Loke Bakker wil tot slot alle vrij-
willigers en Vordenaren bedanken 
voor hun medewerking aan de Zo-
merfeesten. “Het was geweldig.”

Vordense Zomerfeestcommissie kijkt
terug op geslaagde editie

Gerard Ekdom en Michiel Veenstra draaiden samen onder het motto “Ekstra Weekend”. 

Foto: Wim Besselink. 

Ondernemersduo Mabel Alofs (l) en Debby Zuidinga.  Foto: Bernadet te Velthuis
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www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

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

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

Maandaanbieding 
:

Er is maar 1 BOEKENMARKT

Zondag 31 juli 2016
55 kramen, Zutphen

IJsselkade; 10.00-17.00 uur

www.boekenvreugd.nl

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

Boterhamworst + 
runderrookvlees

2 x 100 gram 335

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Italiaanse 
biefstuk
rolletjes

495
3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Gebraden 
gehaktballen

4E GRATIS

SPECIAL

Kipflip

175
100 gram

MAALTIJD IDEE

Aardappel
salade

298
500 gram

(gezinsroute)

ZATERDAG 30 JULI 
  (Terras Grand Café 

Bistro-rant `t Langenbaergh)

maandag 1 augustus uur

ERNST DANIËL SMID

WWW.FIETSVIERDAAGSE.NET

  

0.89
  1 KG

1.49
  500 G

AANBIEDING

1.19
  250 G

1.99
  150 G  

10.00
PER BOX

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

DO 28 T/M ZO 31 JULI

TROSTOMATEN
HOLLANDSE 
AARDBEIEN*

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

Vleesbox*

VRIJDAG 29 JULI T/M ZONDAG 31 JULI

NATUURLIJK

ALDI
SUPER PRIJS!

!

Jack Klijn
Luxe notenmelange

HARIBO
Starmix

5  gemarineerde
varkensfi letlapjes

4  runder-
hamburgers

5  chipolata 
merguez

5  speklappen 
tandoori

4    hamburgers 
Italian style

4  varkens-
saucijzen 
tuinkruiden

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Bussen naar 
Feestival
HENGELO - Zoals ieder jaar wordt 
de mogelijkheid geboden om lek-
ker in de bus te stappen richting 
het Feestival terrein. Ook dit jaar 
zullen er bussen door de gemeen-
te Bronckhorst en omstreken rij-
den om alle Feestival vierders op 
te halen! De beste chauffeurs van 
de Achterhoek zullen na afloop 
van beide avonden hun uiterste 
best doen iedereen weer veilig af 
te zetten.

In de organisatie van Feestival 
denken ze graag mee met de gas-
ten en met de veiligheid van de 
gasten. ‘’Onze bussen rijden na-
tuurlijk om bezoekers die min-
der goed te been zijn toch op ons 
evenement te krijgen, maar wij 
vinden het ook belangrijk dat we 
iedereen een veilige reis kunnen 
bieden”, aldus Nando Burghardt. 
De bussen vertrekken vanuit Tol-
dijk, Steenderen, Baak, Zelhem, 
Vorden en Ruurlo. Kijk voor de 
actuele rijtijden van de bussen, 
en het reserveren, op de website 
feestival-hengelo.nl.
   

 ■ Zie ook de advertentie op de 
voorpagina van deze krant

wordt wekelijks uitgegeven door
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt
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Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
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ContactFolkloredansers naar Wereld Folkloriade in Mexico
VORDEN- Ze hebben al in talloze 
Europese landen de Achterhoekse 
folkloredansen uitgedragen. Vier 
jaar geleden waren ze zelfs in Zuid-
Korea. Donderdag reizen Ina (56) 
en Adriaan (59) Eskes uit Vorden 
en Hanny Meulenbrugge (56) uit 
Hengelo (G) voor negentien dagen 
naar het Midden-Amerikaanse 
Mexico. Als actieve leden van de 
Vordense folkloristische dans-
groep De Knupduukskes maken 
beide Vordenaren en Hengelose 
deel uit van de ‘Dutch Dansers’ 
die Nederland namens de Federa-
tie van Folkloristische Groepen in 
Nederland vertegenwoordigd op 
de World Folkloriade in Zacatecas 
in Mexico. Dit is op folklore gebied 
één van de grootste evenementen 
ter wereld dat van 30 juli tot en met 
7 augustus plaatsvindt en waaraan 
door ten minste vijftig landen met 
een totaal van 1800 deelnemers 
wordt deelgenomen.

Door Jan Hendriksen

De Nederlandse groep bestaat 
uit totaal 28 dansers en muzikan-
ten van vijf verschillende Achter-
hoekse folkloristische dansgroe-
pen: te weten De Iesselschotsers 
uit Steenderen, De Knupduukskes 
uit Vorden, W’iej Schots Vedan 
uit Barchem, De Lebbenbrugge-
dansers uit Borculo en De Plag-
genmeijers uit Rekken (Eibergen). 
De groep zal in Mexico gekleed 
gaan in het authentieke Achter-
hoekse kostuum, ieder van hun 
eigen streek, waarbij natuurlijk 
gedanst wordt op klompen. “En 
of me met onze eigen klompen 
terugkeren uit Mexico is maar de 
vraag? Die zijn altijd zeer gewild 
tijdens dergelijke festivals. Want 
geen enkele andere folklore groep 
draagt dergelijk schoeisel. Daarin 
zijn we een uitzondering en een 
bezienswaardigheid. We nemen 
bij voorbaat daarom enkele tien-
tallen kleine klompjes als souve-
niers mee in onze reiskoffers”, zo 
vertelt Ina Eskes die secretaresse 
is van De Knupduukskes uit Vor-

den. Sinds eind vorig jaar werd er 
druk geoefend voor het festival in 
Mexico. Ina Eskes: “Want we dan-
sen als folkloristen bijvoorbeeld 
de ‘Drikusman’ elk toch op onze 
eigen wijze bij onze groepen on-
danks dat we allemaal Achterhoe-
kers zijn. Vroeger werd de wijze 
van uitvoering van de dansen niet 
aan het papier toevertrouwd. De 
‘marskramer’ vertelde het rond 
als hij van dorp naar dorp trok. 
En iedereen gaf daar zo zijn eigen 
interpretatie aan.” Naast de ‘Dri-
kusman’ staan er nog elf andere 
dansen in Mexico op het reper-
toire van de ‘Dutch Dansers.’ Een 
van die is de ‘Höfsche Karmse’ 
vernoemd naar de kermis in de 
Zutphense wijk De Hoven. Ook 
ontbreekt natuurlijk de ‘De Wind-
molen’ niet evenals de ‘Hak en 
teen’ waarbij het gekletter van de 
klompen niet van de lucht is. Op 
zaterdag 16 en zondag 17 juli nam 
de groep als generale repetitie 

deel aan een groot internationaal 
folklore festival in het Zuid-Lim-
burgse Brunssum waar alle dan-
sen werden gedemonstreerd.

Voorwaarden
Na de Folkloriade in Zacatecas 
zullen de ‘Dutch Dansers’ van 8 
tot en met 12 augustus deelnemen 
aan een plaatselijke festival in de 
Mexicose provincie Durango. De 
laatste twee dagen ontvangt de 
regering van Mexico alle deelne-
mende groepen in Mexico-Stad 
en organiseert men op zondag 14 
augustus een groot slotfeest. Om 
deel te nemen aan de Folkloriade 
dienen de deelnemende groepen 
aan een aantal voorwaarden te 
voldoen. Ina Eskes: “Zo is iedere 
deelnemende groep verplicht om 
twee jongeren onder de 35 jaar 
af te vaardigen naar het CIOFF 
Jeugdforum dat van 1 tot en met 
5 augustus ook in Mexico plaats-
vindt. Hieraan zullen twee leden 

van de Jongeleu van De Iessel-
schotsers deelnemen (Ben Lense-
link uit Hengelo (G) en Lianne 
Jansen uit Toldijk). Ook dienen er 
twee ambachtslieden mee te reizen 
welke ter plekke workshops geven. 
Voor Nederland zullen dit papier-
knipkunst en houtsnijwerk zijn.”

Zelf betalen
De groep vertrekt donderdag 28 
juli en zullen op dinsdag 16 au-
gustus terugkeren. Hopelijk met 
net zo veel mooie belevingen als 
voor vier jaar geleden toen het groot-
ste gedeelte van deze groep deelnam 
aan de Folkloriade in Zuid-Korea. 
“Dergelijke festivals zijn een groot 
verbroederingsfeest en de krenten in 
de pap van de internationale folklo-
redans. De vliegreis moeten we als 
deelnemers overigens zelf betalen, 
de verblijfskosten worden vergoed”, 
zo besluit Ina Eskes haar relaas. Ze 
kijkt samen met haar man Adriaan 
reikhalzend uit naar de folklorereis.

WICHMOND - Jong Gelre Vorden 
Warnsveld was al een tijdje opzoek 
naar een nieuwe grote activiteit. 
De vele brainstormsessies, waar 
waarschijnlijk te veel vocht werd 
genuttigd, bleven steeds vrucht-
loos. Tot er een groep fervente 
amateurmotorscrossers op de 
stoep stonden, die bekend staan 
onder de naam ‘De Stugge Veer 
Motorcross’.

Deze mannen, ook lid van Jong 
Gelre hadden het grootse idee, om 
een brommer/motorcross te orga-
niseren, maar konden daar wel wat 
hulp bij gebruiken. Hier werden de 
krachten samen gebundeld, en zie 
daar. De eerste Jong Gelre Stugge 
Veer Cross staat gepland op zon-
dag 11 september in Wichmond 
op het kermisterrein tussen de 
Baakseweg en de Lindeselaak. Op 
dit terrein zal een heuse crossbaan 
aangelegd worden, waar uiteraard 
een aansluitend feest in de feest-
tent wordt georganiseerd. Hier 
gaan de Taliband en de Uppercats 
vanaf 16.00 uur van start om er een 
gezellig festijn van te maken. Maar 
niet alleen Jong Gelre en De Stug-
ge Veer blijken er erg veel zin in 
te hebben. Ook de ondernemers 
uit Vierakker/Wichmond en om-
geving, van groot tot klein zijn ra-
zend enthousiast! Al vele hebben 

massaal hun financiële medewer-
king toegezegd. Dus Wichmond 
kan zich weer opmaken voor een 
leuk evenement waar vertier zal 
zijn voor jong en oud.
Er gaat gestreden worden in de 
volgende klassen: MX 1, MX 2, 
motoren tot 125 cc en de quad 
klasse zullen als zijnde categorie 
‘motoren’ aan het starthek staan. 
Maar waar de organisatie ook veel 
lokale deelnemers verwacht te 
trekken is in de brommer/dames 
klasse. Deze categorie is speciaal 

in het leven geroepen als zijnde 
laagdrempelige klasse waar ieder-
een met een bromfiets aan mee 
kan doen. Tot slot is er een fiets-
klasse, voor kinderen tot twaalf jaar 
oud. Ook zij mogen een rondje over 
het crossparcours. Tevens zullen er 
voor de kinderen verschillende ac-
tiviteiten te beleven zijn.
Als (aanstaande) motor/ brommer-
crosser ben je natuurlijk enthou-
siast en vraag je jezelf af, wanneer 
de inschrijving begint. Hiervoor is 
een inschrijfmiddag op zondag 7 

augustus in café DOK (D’n Olde 
Kriet) in Wichmond vanaf 14.30 
uur. Hier wordt tevens het parcours 
gepresenteerd, een promotiefilm 
getoond en zal het met muziek 
van DJ Michiel Ter Beest nog lang 
gezellig blijven. Wellicht dat er na 
7 augustus nog een online inschrij-
ving plaatsvindt. Echter geldt de re-
gel: vol is vol! Voor meer informatie 
kan men De Stugge Veer Cross vol-
gen op via de Facebookpagina.    ■ www.facebook.com/

DeStuggeVeerCross

Jong Gelre druk met de voorbereiding van De Stugge 
Veer Cross in Wichmond

Ina Eskes uit Vorden (midden) is een van de folkloristen die aan het internationale festival in Mexico deelneemt. Foto: Jan Hendriksen

Er gaat gestreden worden in de volgende klassen: MX 1, MX 2, motoren tot 125 cc en de quad klasse zullen als zijnde categorie ‘motoren’ 

aan het starthek staan. Foto: PR

Dinsdag 26 juli 2016 5Contact Bronckhorst Noord



Deze week maken wij extra veel:

APPELSLOFFEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Lekkere verse appeltjes met abrikoos, 
walnoot, rozijnen en amandelspijs. 

Probeer daar maar eens vanaf te blijven!

voor7.95van9.95

Aanbieding geldig van 27 juli t/m 2 augustus

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.

Montagemedewerker m/v

Heb jij affiniteit met techniek en plaat-
werk en ben jij op zoek naar een baan als 
montagemedewerker? Dan zijn wij op 
zoek naar jou voor onze opdrachtgever Goma bv.

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van montagemedewerker ben jij verantwoordelijk voor 
het monteren van producten. Jij monteert deze met gebruik van 
verschillende gereedschappen. Het kan voorkomen dat je dit aan de 
hand van een technische tekening doet.

Operator m/v

Ben jij de ervaren operator met oog voor kwaliteit die wij 
zoeken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als operator ben je verantwoordelijk voor de te verwerken produc-
ten volgens planning. Je werkt actief mee en zorgt dat je kwalitatief 
hoogstaande producten produceert. Je signaleert tijdig afwijkingen en 
denkt mee om het productieproces te optimaliseren. Kleine storingen 
kun je zelf oplossen.

Aluminium Lasser m/v

Ben jij een ervaren lasser die altijd zorgt voor de hoogste 
kwaliteit door het leggen van een perfecte las?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Onze opdrachtgever is marktleider op het gebied van de productie 
van specifieke aluminium constructies. Als aluminium lasser houd jij je 
bezig met het samenstellen en vervaardigen van diverse aluminium 
constructies en/of delen hiervan. Ook ben je verantwoordelijk voor  
de afwerking. Je bent in staat om zelfstandig producten van hoge 
kwaliteit te produceren. In deze functie herstel je fouten van de las-
robot, voer je complexe lassen van kleine series uit of sta je op de 
afdeling waar klantspecifieke producten worden gemaakt. Er wordt 
gewerkt in een tweeploegen systeem, maar het kan ook voorkomen 
dat je in drieploegen of juist in dagdienst werkt. Flexibiliteit op dit 
gebied is daarom ook vereist. Onze opdrachtgever hecht veel waarde 
aan zijn personeel en steekt er dan ook veel energie in om het beste 
uit iedereen te halen. Ontwikkeling wordt gestimuleerd en er zijn veel 
opleidingsmogelijkheden. Als jij je van je beste kant laat zien is er ook 
een kans op een contract bij de opdrachtgever. Voor deze functie zijn 
lascertificaten geen harde eis, aantoonbare werkervaring wel.

Werkplaats Timmerman m/v

Is hout jouw passie en werk je graag in een timmerfabriek? 

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Samen met een collega ben je verantwoordelijk voor het fabriceren 
van onder andere bergingen. Daarnaast kan het ook voorkomen dat 
je mee gaat naar de bouw om timmerwerkzaamheden daar uit te 
voeren.

Service Adviseur m/v

Heb jij affiniteit met auto’s en een klantgerichte en commer- 
ciële instelling?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van serviceadviseur ben je de schakel tussen de werk-
plaats, de  afdeling verkoop en de klant. Je ontvangt klanten, voorziet 
ze van gedegen advies op het gebied van service en onderhoud en 
plant onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in. Voor dit werk is 
het belangrijk dat je commercieel sterk bent en goed meedenkt met 
de klant. Je zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen 
en houdt klanten op de hoogte van de voortgang. Door je transparante 
advies creëer je een vertrouwensband met de klant en draag je actief 
bij aan de bedrijfsresultaten.

Allround Hovenier m/v
 
Ben jij een buitenmens met groene vin-
gers en is het jouw passie om tuinen en 
parken aan te leggen en te onderhouden?
 
Wat zijn jouw werkzaamheden?
In een gezellig team van vakmensen ben je werk-
zaam in de aanleg en het onderhoud van particu-
liere tuinen en bedrijfstuinen. De werkzaamheden 
zijn afwisselend van aard. Hierbij kun je denken 
aan het leggen van (sier)bestrating, het plaatsen 
van schuttingen en pergola’s, het aanplanten van 
vaste planten, heesters en bomen en het aanleg-
gen van vijvers, terrassen, daktuinen en vlonders. 
Voor deze vacature zoeken wij iemand die geheel 
zelfstandig aan het werk kan gaan en meerdere 
jaren werkervaring in dit vakgebied heeft.

7 augustus 2016  
van 12.00 tot +/-16.00 uur 

Rommelmarkt!
Heeft u nog spulletjes om te verkopen? U bent van 

harte welkom om deel te nemen aan de rommelmarkt! 
Opgeven verplicht via mail of telefoon.

Bezoekers zijn van harte welkom op zondag 7 augustus 
vanaf 12.00 uur Gratis toegang.

Camping Kom-Es-An Handwijzersdijk 4
7255 MJ  Hengelo (GLD)

T: 0575-467242
E: informatie@kom-es-an.nl

W: www.kom-es-an.nl

Lochem

Voor aanmelding en informatie: www.zen.nl/lochem

 ©
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Gratis Proeflessen 

Beter slapen, 
meer rust, energie, 
vitaliteit en geluk.

13-14 en 27-28-29 augustus

op donderdag 28 juli  

en 11 augustus  

in openluchtmuseum 

Erve Kots

Met veel kinderactiviteiten

Vanaf 11.00 tot 17.00 uur  •  Entree € 4,50  •  Kids € 2,25

MUSEUMDAGEN

Eimersweg 4 - Lievelde - (0544) 37 16 91 - www.ervekots.nl

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

hartstichting.nl

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Ernst Daniël Smid opent 23e editie 
Fietsvierdaagse De Achterhoek
LAREN - Van 2 t/m 5 augustus 
vindt in Laren de 23e editie van 
Fietsvierdaagse ‘De Achterhoek’ 
plaats. De feestelijke opening 
op maandag 1 augustus wordt 
dit jaar verzorgd door zanger en 
presentator Ernst Daniël Smid.

Fietsvierdaagse De Achterhoek 
staat dit jaar volledig in het teken 
van de Achterhoek. Het thema is 
‘De Achterhoek, vind ik leuk!’, een 
mooie gelegenheid om de mooie 
Achterhoek in zesde verhuisd 
naar Lichtenvoorde, daarom vol-
gens de organisatie een ‘echte’ 
Achterhoeker! Bovendien komen 
er verschillende Achterhoekse 
tradities en gewoonten terug tij-
dens de vierdaagse. Er worden 
spekpannenkoeken verkocht, er 
wordt voorgelezen in het dialect 
uit ‘Tante Rikie’s onmundig mooie 
verhalenboek!’ en de routes leiden 
u langs de mooiste plekken van 
de Achterhoek. Daarnaast heeft 
Fietsvierdaagse De Achterhoek 
sinds vorig jaar een Facebook-
pagina (@fietsvierdaagse). Een 
fotoframe op het terrein geeft de 
fietser de mogelijkheid om een 
leuke foto te maken en eventueel 
te delen via social media. Kortom: 
ook naast de prachtige fietsroutes 
is er tijdens de vierdaagse genoeg 
te doen op het start- en finishter-
rein in Laren.

Fietsvierdaagse De Achterhoek 
vindt plaats van 2 t/m 5 augustus 
in Laren gld. De officiële opening 
is op maandag 1 augustus om 
20:00 op het start- en finishterrein 

ter hoogte van Verwoldseweg 26 
in Laren (Gld.). Inschrijven kan 
op zaterdag 30 juli (10:00 - 16:00), 
zondag 31 juli en maandag 1 au-
gustus van (10:00 - 17:00) bij de 
inschrijfstand op het terras van 
Grand-Café Bistorant ‘t Langen-

baergh. Meer informatie vindt u 
op de website. Graag tot ziens in 
Laren!
   

 ■ www.fietsvierdaagse.net ■ pr@fietsvierdaagse.net

   

‘Fiets de boer op’ Vorden
VORDEN - Zaterdag 6 augustus 
wordt er in samenwerking door 
LTO Noord West Achterhoek, 
Vrouwen van Nu Vorden en Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld weer de 
fietstocht ‘Fiets de boer op’ geor-
ganiseerd.

De start vindt plaats bij de Dorps-
kerk in Vorden tussen 10.00 uur en 
11.30 uur waarna er een prachtige 

tocht door het Achterhoekse cou-
lisselandschap te fietsen is langs 
maar liefst zeven agrarisch en of 
agrarisch gerelateerde bedrijven. 
De tocht brengt de deelnemers 
achtereenvolgens langs een akker-
bouw/varkensbedrijf, een boerde-
rijcamping/zorgboerderij, een bi-
ologisch melkveebedrijf, een wa-
termolen en een melkveebedrijf 
met daarbij een cateringbedrijf 

waar de middagstop zal worden 
gehouden waar men kan genieten 
van heerlijke versgebakken pan-
nenkoeken. Na de middagstop 
gaat de fietstocht verder langs een 
biologisch tuinbouwbedrijf en een 
bosbouw bedrijf. Voor deze fiets-
tocht wordt een bijdrage gevraagd 
van twee euro per persoon, kinde-
ren fietsen gratis mee.

WHV de Karper wint
federatieve clubwedstrijd 
VORDEN - Zondag 17 juli is bij De 
Puls de wedstrijd gevist om het 
federatieve clubkampioenschap. 
WHV de Karper trad aan tegen 
HSV de Snoekbaars uit Vorden. 
Het team van WHV de Karper be-
stond uit 8 jeugdleden en 3 seni-
oren. Het team van Vorden had 5 
jeugdleden en 7 senioren.

Om half negen arriveerde de deel-
nemers uit Vorden bij De Puls en 
onder het genot van een kop koffie 
werd even bijgepraat. Nadat om 
negen uur de loting geweest was 
kon er worden opgebouwd. De 
wedstrijd startte om 10:00 uur en 
duurde tot 13:00 uur.

De laatste week was er goed vis ge-
vangen aan De Puls en dus waren 
de verwachtingen hoog gespan-
nen. Dit bleek echter een misreke-
ning. De kleine vis was wel goed te 
vangen maar de brasem en karper 
lieten het (bijna) totaal afweten. 
Alleen Yannick Prinsen wist, naast 

verschillende kleinere vissen, een 
mooie brasem te vangen. Hiermee 
eindigde Yannick op de eerste 
plaats. Dit zegt echter nog niets 
over het eindresultaat omdat de 
punten naar de beste vijf vissers 
per vereniging gaan. De winnaar 
van het totaal klassement krijgt 10 
punten, nummer 2 krijgt 9 pun-
ten, enzovoort. Bij jeugdleden die 
bij de beste 5 van het totaal klas-
sement zijn geëindigd, worden de 
punten verdubbeld.

De rest van de resultaten lag vrij 
dicht bij elkaar. Uiteindelijk heeft 
HSV de Snoekbaars 37 punten 
behaald en WHV de Karper 44 
punten. Hiermee is WHV de Kar-
per door naar de volgende ronde, 
welke direct de finale is. Na de 
wedstrijd werd het team van HSV 
de Snoekbaars door WHV De Kar-
per uitgenodigd voor een drankje 
en een broodje hamburger en een 
broodje worst. Dat viel zeker in de 
smaak, mooi dat dat zo kan!

   

Matige vangst tijdens
Vakantieviswedstrijd
VORDEN - Op donderdagavond 
14 juli 2016 werd de jaarlijkse Va-
kantieviswedstrijd van HSV De 
Snoekbaars uit Vorden gevist. Er 
werd zoals gebruikelijk gevist in 
het Twentekanaal en wel tussen 
Eefde en Almen. De loting vond 
plaats om 17.45 uur en er werd 
gevist van 18.30 tot 21.30 uur. Het 
inleggeld was € 10 per deelnemer, 
al het inleggeld werd uitgekeerd 
als prijzengeld. Zo waren er vier 
geldprijzen per vak te verdienen.

Er hadden zich 22 deelnemers 
opgegeven. Het weer was iets aan 
de frisse kant en er viel tijdens de 
wedstrijd nog een flinke bui regen. 
De organisatie had er voor geko-
zen om het parcours ruim op te 
zetten, de plaatsen waren onge-
veer 30 meter van elkaar uitgezet. 
Er werd gevist in twee vakken.

De meeste vissers kozen voor de 
feeder maar er waren ook een heel 
aantal die het met de vaste stok 
probeerden. De meeste feedervis-
sers zochten naar vis aan de over-
kant van het kanaal, vlak tegen 
de oeverbeschoeiing. De vangst 
was matig. Er werd met regelmaat 

wel een visje gevangen maar echt 
wild was het niet. Er werd redelijk 
kleine baars en grondels gevangen 
maar de grotere brasems, bak-
steen voorns en de dikke baarzen 
gaven uiteindelijk de doorslag. De 
totale vangst was 30.700 kilo. He-
laas lieten ook drie deelnemers 
een nul noteren of hadden geen 
vis ter weging aangeboden.

De uitslag:

VAK A
1. Jan Brouwer (Borne): 5120 
gram; 2. Henk Homan (Enter): 
3480 gram; 3. Johan Bax (Zut-
phen): 2280 gram; 4. Geert Wil-
lems (Uffelte): 1360 gram.

Vak B
1. Cees Pongers (Rijssen): 3940 
gram; 2. Erik Roelofsen (Goor): 
2560 gram; 3. Luc Aman (Mar-
kelo): 1960 gram; 4. Bart Soeters 
(Warnsveld): 1280 gram  
  

Marcel Dekkers: “Alle deelnemers 
bedankt en hopelijk tot volgend 
jaar.”

   

Jeugd vist zesde en
laatste wedstrijd seizoen
VORDEN/BORCULO - Op dinsdag-
avond 5 juli 2016 hebben de jeugd-
leden van HSV De Snoekbaars 
hun 6e en tevens laatste wedstrijd 
van dit seizoen gevist. Wedstrijd-
water was de Oude Berkel in Bor-
culo. Het weer werkte mee, want 
het was droog. Het was wel aan de 
frisse kant en de vissertjes hadden 
de wind op de kop.

Op een bepaald stuk dreven nogal 
wat bladeren in het water wat het 
vissen bemoeilijkte. Er zaten 11 
vissertjes aan de waterkant. Er 
werd redelijk vis gevangen. Het 
was spannend want het kon qua 
einduitslag nog alle kanten op, 
dus een goede uitslag neerzet-
ten op deze laatste wedstrijd was 
belangrijk. Samen vingen ze 65 
vissen met een totale lengte van 
9 meter en 8 centimeter. Aanslui-

tend was er de prijsuitreiking aan 
de waterkant.

De uitslag:

Categorie 6 t/m 10 jaar
Jelmer van Zeeburg: 10 stuks, 138 
cm.
Stan Dekkers: 5 stuks, 69 cm.
Twan Rouwenhorst: 4 stuks, 61 
cm.

Categorie 11 t/m 16 jaar
Floris van Zeeburg: 17 stuks, 219 
cm.
Ties Dekkers: 11 stuks, 159 cm.
Tomas Oonk: 5 stuks, 71 cm.

Jeugdbegeleidersteam HSV De 
Snoekbaars wenst de jeugd alle-
maal een fijne vakantie met veel 
visplezier en hopelijk tot volgend 
jaar.

Ernst Daniël Smid. Foto: PR
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Voor vakwerk ga je naar 
de specialist
Warnsveld - Nico Plette runt alweer 
acht jaar zijn eigen installatiebedrijf. 
En dat bevalt de Warnsvelder prima. 
Plette Installatie is specialist op het ge-
bied van het installeren, onderhoud en 
reparaties van CV ketels. Maar ook voor 
gas, water, elektra en sanitair draait hij 
zijn hand niet om: ‘Ik ben een totaalin-
stallateur, wel zo handig voor de klant.’

Plette is nog iedere dag content met zijn 
besluit van acht jaar terug om na twee 
loondienstverbanden zijn eigen bedrijf 
te starten. ‘Toch was de stap om voor 
mezelf te beginnen niet zomaar gezet. 
Ik wist heel goed wat me allemaal te 
wachten stond: hengelen naar klanten 
en ‘s avonds en op zaterdag veel weg 
zijn’, zo vertelt hij. Plette start met het 
onderhoud en installeren van CV ketels. 
En dat slaat aan: ‘Het ging direct in vo-
gelvlucht.’

Alles zelf
De concurrentie onder installateurs is 
groot in de regio: ‘In Zutphen kan ik zo 
tien zelfstandigen noemen, die opere-
ren naast de reguliere installatiebedrij-
ven.’ Voor Plette reden om zich ook een 
breed scala aan ander installatiewerk 
eigen te maken. Denk aan gas, water, 
elektra, riolering, sanitair en het leggen 
van (netwerk) kabels. ‘Ik leg bijvoor-
beeld brandmelding- en alarmsyste-
men aan, maar ik plaats ook keukens, 
badkamers en toiletten. Als het op ver-
bouwingen in huis aankomt, kan ik ei-
genlijk alles zelf.’ Enkel bij lood-, zink- of 
dak reparaties werkt Plette samen met 
een professionele partner.

Steeds groter
Inmiddels heeft Plette een vaste klan-
tenkring opgebouwd, die hem regelma-
tig nieuwe klanten bezorgt. ‘Als je goed 
werk levert, wordt je aangeraden. En 
dan is het fijn werken.’ Over het alge-

meen bestaat de clientèle van Plette uit 
particulieren. Maar door zijn veelzijdige 
werkaanbod worden de projecten die 
hij doet steeds groter: ‘Ik werk nu bij-
voorbeeld voor een zestal Verenigingen 
van Eigenaren. Dat varieert van 20 tot 40 
woningen per project en dat werkt per-
fect’, zegt hij trots. Plette is tevens werk-
zaam voor middelgrote aannemers uit 
de regio en voert ook werkzaamheden 
voor de overheid uit. ‘Als de verlichting 
onder de Overwelving het niet doet, 
dan moet ik de tunnel in met de fluis-
terboot. En ja, mét schipper. Ik moet er 
wel weer uitkomen,’ grapt Plette.

Geluk afdwingen
Hoewel Plette onlangs nog de gas-, 
water-, licht- en elektravoorzieningen 
installeerde in een woonboerderij, blij-

ven CV ketels wel een belangrijk onder-
deel uitmaken van zijn dagelijkse werk-
zaamheden. Zijn vaste ketelleverancier is 
tegenwoordig Remeha, maar ook Nefit 
wordt door Plette vertegenwoordigd. 
Naast kwaliteit vindt Plette het bieden 
van hoogwaardige 24-uurs service erg be-
langrijk: ‘Ik rij met mijn nieuwe bus óók 
in het weekend naar mijn klanten toe als 
de ketel ermee stopt.’ Deze mentaliteit 
heeft zijn vruchten inmiddels afgewor-
pen: ‘Nieuwe klanten krijg ik nu vooral 
door mond-op-mond reclame. Geluk kan 
je een heel klein beetje afdwingen.’

Contact
Plette Installaties
Leestensepad 79
7232 AC Warnsveld
Installatiebedrijf.plette@gmail.com

Nico Plette: “Ik rij met mijn nieuwe bus óók in het weekend naar mijn klanten toe als 
de ketel ermee stopt”. Foto: PR

Plette Installatie levert totaalplaatje

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat
Houten vloeren • Bamboe vloeren
Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang
Krijtverf • Horren

 Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid

 Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap

 Geen voorrijkosten
 Een vakman voor al 

 uw werkzaamheden
 Ruime garantie
 Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

De
schilders 
met een 
glimlach

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl



 Het nieuwe thuis van de 
Roushidats   

 Hoe een Syrisch 
gezin de weg 
vond in Vorden
    VORDEN/ZUTPHEN - Het groot-
ste verschil tussen Damascus en 
Vorden? Voor Marya Roushidat zit 
het hem in de omgang met elkaar. 
“Alle leeftijden spelen hier samen, 
terwijl je in Syrië alleen speelt met 
kinderen van je eigen leeftijd.” Va-
der Shahir valt vooral het groen 
op, de rust en de vriendelijkheid in 
het dorp. Voor moeder Hosen staat 
maar één ding voorop: de veilig-
heid voor haar drie kinderen. We 
zitten in het buurtschap Delden 
aan tafel op het erf en drinken kof-
fie met een stroopwafel. Moeite om 
elkaar te begrijpen hebben we niet 
en dat terwijl de familie Roushidat 
pas acht maanden in Nederland is.

    Door Meike Wesselink

    Vrijwel iedere week komt de fami-
lie naar de boerderij van Maartje 
en Reinier. Samen wordt gegeten 
en gedronken, het gras wordt ge-
maaid, de kinderen spelen met de 
hond en Maartje en Hosen kletsen 
over de gewoontes en gebruiken 
van de twee zo verschillende lan-
den. Reinier: “We wilden graag 
kennis maken met de mensen 
waarmee we samenleven. Om sa-
men verder te kunnen moet je el-
kaar leren kennen en leren begrij-
pen. We zetten ons daar zelf ook 
graag voor in, want het gaat twee 
kanten uit.”

    Maartje en Reinier sloten zich 
aan bij de Zutphense organisatie 
Buddy tot Buddy die inwoners uit 
Zutphen en omgeving in contact 
brengt met vluchtelingen. Samen 
gewone en leuke dingen doen om 
kennis te maken met elkaar en zo 
in verbinding te komen. 48 Syri-
sche, Afghaanse en Eritrese voor-
malige vluchtelingen zijn op die 
manier in contact gebracht met 
hun ‘buddies’.

    In de veronderstelling dat ze één 
kind onder hun hoede zouden krij-
gen, koppelde de organisatie het 
stel aan een heel gezin. Maartje: 
“Maar dat pakt juist heel goed uit. 
We wilden iets kunnen bieden bin-
nen ons eigen doen en laten, op en 
rond het erf. Het gaat precies zoals 
we al hoopten.”

     Prettige wisselwerking 
We lopen langs de plantenkas die 
Shahir zelf heeft ingericht. De oer-
Hollandse spruitenzaden die hij 
in de grond stopte, zijn inmiddels 
uitgegroeid tot flinke planten. Een 
deel ervan heeft hij uitgezet in de 
bedden buiten de kas. Het is een 
prettige wisselwerking want Sha-
hir heeft zichtbaar plezier van het 
werk en het geeft Maartje, die een 
drukke baan heeft en voor haar ge-
voel te weinig toekomt aan de tuin, 
een geruststellend gevoel.

  Ze denkt terug aan de eerste keer 
dat de familie op bezoek kwam. 
“We zaten wat onwennig met el-
kaar aan tafel op zoek naar een 
manier om elkaar te begrijpen en 
besloten een vuurtje te gaan stoken 
in de tuin. Samen iets doen bleek 
de manier om het ijs te breken en 
vanaf dat moment is alles alleen 
nog maar heel natuurlijk verlo-
pen.” Maartje beschrijft hoe fijn ze 
het vond om te zien dat Shahir zijn 
zoon op de grasmaaier tilde, dat hij 
zich al snel vrij voelde om de din-
gen te doen die vaders en zoons 
samen doen.

     Dankbaar 
Kleine Rayan vergaapt zich in de 
tuin aan een kikker die zijn weg 
terug probeert te vinden naar de 
vijver. Het tafereel ziet er ontspan-
nen uit. Keer op keer benadruk-
ken de Roushidats de gastvrijheid 
die ze steeds tegenkomen en de 
bereidheid om hulp te krijgen en 
te bieden. De familie is een dank-
bare familie, een waardige familie 
ook. Nóg eens benadrukt Hosen 
haar eerste belang: veiligheid. Ze 
vertelt over de paniek die ze voelde 
toen een bom de school trof waar 
dochter Marya zat. Uit haar mond 
klinken de woorden nóg zwaarwe-
gender. “Eerst moet er veiligheid 
zijn voor de kinderen, pas dan is 
er ruimte om dingen te leren en je 
ontwikkelen.”

   VV Vorden 
Shahir verzoekt zoon Muhanad 
om het gesprek niet in het Syrisch 
maar in het Nederlands te voeren. 
Muhanad op zijn beurt denkt dat 
Shahir niet begrijpt wat er wordt 
gezegd en vertaalt de Nederlandse 
vragen in moerstaal. De tiener is 
wat dat betreft zijn vader ver voor.
Samen met Marya fietst hij dage-
lijks naar Zutphen om de lessen 
aan de internationale schakelklas 

te volgen. Nu is het vakantie en is 
Muhanad het liefst voetballend 
op straat te vinden. Over een paar 
weken begint het voetbalseizoen 
weer en schittert hij als spits bij VV 
Vorden.

   Buurtfeest 
Vorden is het nieuwe thuis van de 
Roushidats. Ze vertellen over het 
eerste buurtfeest dat ze al hebben 
meegemaakt. “Ook Suikerfeest 
hebben we samen gevierd. We kre-
gen bloemen van de buren en heb-
ben samen gegeten”, vertelt Hosen 
die haar eerste Ramadan in Neder-
land als pittig heeft ervaren. In Sy-
rië schemert het rond 19.30 uur al, 
in Nederland moest de familie tot 
22.00 uur wachten met de maaltijd.

  Grote verschillen 
vormen boeiende 
gespreksstof

    De grote verschillen tussen de lan-
den vormen boeiende gespreksstof. 
De stilte hier op straat ‘s avonds 
laat; een groter contrast met Da-
mascus waar het rond die tijd 
nog gonst van de drukte is er niet. 
De ‘oe’ en de ‘ui’ en de ‘eu’, totaal 
vreemde klanken die in Syrië niet 
worden uitgesproken, de complexe 
grammatica van het Nederlands en 
de onlogische tijdsaanduidingen 
-vijf voor half negen in plaats van 
25 minuten over acht- de kinderen 
maken er inmiddels grapjes over.

    “Het doorzettingsvermogen dat 
deze familie heeft om er iets van te 
maken, vind ik bewonderenswaar-
dig”, zegt Reinier als de familie op 
hun fiets is gestapt, kleine Rayan in 
de hippe, Hollandse bakfiets van 
Hosen is gekropen en ze samen de 
laan uit fietsen terug naar het dorp. 
De oude bakfiets die Reinier op 
Marktplaats tegenkwam, zette hij 
samen met Shahir en Muhanad in 
elkaar. “Gezien het feit dat Hosen 
nog niet op twee wielen heeft le-
ren fietsen leek het me een handig 
vervoermiddel. ook voor de bood-
schappen en om met Rayan na de 
zomer naar de Vordering te kun-
nen fietsen.”
       

 ■     www.buddytobuddy.nl   

 Vrijwel iedere week komt de familie Roushidat naar de boerderij van Maartje en Reinier. Foto: Meike Wesselink   

 Zangdienst Vorden zingt
    VORDEN - De zangdienst Vorden 
Zingt wordt gehouden op zon-
dagavond 31 juli vanaf 19.00 uur 
in de Dorpskerk Vorden. Er wordt 
gezongen uit diverse bundels, 
de liederen zijn op verzoek aan-
gevraagd. Muzikale begeleiding 

hierbij is in handen van Kees van 
Dusseldorp die het orgel bespeelt. 
Er is een korte overdenking door 
de heer G. Beking uit Enschede. 
Na afloop is er koffie en er kan ge-
zellig worden nagepraat.

       

    De muzikale ontmoeting

    ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma De Muzikale Ont-
moeting bij Radio Ideaal zijn weer 
studiogasten uitgenodigd. Op 
maandag 1 augustus zal ds. Roe-
lie Reiling, predikant-geestelijk 
verzorger uit Steenderen, aan de 
uitzending meewerken. Pater Ves-
seur van de Abdij Slangenburg zal 
op maandag 8 augustus een over-
denking houden. Ds. Aleida Blan-

ken, predikant van de Protestantse 
gemeente Hengelo zal een over-
denking houden in de uitzending 
van maandag 15 augustus. Dit 
programma wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. 
Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
donderdag aangevraagd worden 
via (0314) 622878.

       

    Zang- ontmoetingsdienst Achterhoek

    ZELHEM - Zondagavond 7 augus-
tus is er in Zelhem een zang- en 
ontmoetingsdienst georganiseerd 
door ‘Stichting de Opdracht’. Dit 
zal plaatsvinden in Cultureel cen-
trum De Brink, Stationsplein 12 
(ingang zaal via parkeerplaats 
achterzijde, Industrieweg). In de-
ze bijeenkomst, die om 19.30 uur 
begint, hoopt ds. Hans Witmer uit 

Westerhaar voor te gaan. Naast 
de samenzang zal er ook gezon-
gen worden door Natasja Voordes 
met begeleiding van pianist Joost 
Voorberg. De toegang is vrij, wel 
is er een collecte. Na afloop is er 
koffie. Voor meer informatie bel of 
kijk op de site.        ■     (0314) 622878 ■     www.stichtingdeopdracht.nl   

 Auschwitz
    Op een klein bakstenen kacheltje 
liggen een paar bloemetjes. Klei-
ne witte bloemetjes. Daarnaast 
heeft iemand - waarschijnlijk een 
kind - vingerhoedjes neergelegd. 
Netjes gevouwen en geschilderd 
in allerlei kleuren. Het brengt een 
klein beetje fleurigheid en warm-
te in een ruimte die verder ijskoud 
aandoet. Dit is één van de vele 
barakken van vernietigingskamp 
Auschwitz-Birkenau in Polen.
Van mensen die er al eens ge-
weest waren, hoorde ik dat het 
diepe indruk maakte. Dat je na 
afloop eerst even rustig op een 
stoeprand moest gaan zitten om 
te laten bezinken wat je zojuist al-
lemaal gehoord en gezien gehad. 
En inmiddels kan ik uit eigen er-
varing spreken. Het klopt. Je ziet 
de films en de documentaires. 
Je leest de boeken. Maar om zelf 
rond te lopen op de plek waar een 
inktzwarte bladzijde uit de we-
reldgeschiedenis is geschreven, 
dat is onwerkelijk.

    Neem alleen al het gebouw waar 
de gevangenen in eerste instantie 
naartoe gingen nadat ze met de 
trein terecht waren gekomen op 
de plek waar het spoor ophield. 
Dit was het einde. En dit gebouw 
was het begin van het einde. Hier 
gingen de gevangenen als mens 
in om er als nummer weer uit te 
komen. Kleren, sieraden en an-
dere bezittingen werden ingeno-
men. Haren werden afgeschoren. 
Een nummer werd op de arm ge-
tatoeëerd.

    Ik loop door het kamp met vijf 
van mijn vrienden. We zijn een 
week in Polen en we zijn het er al-
lemaal over eens dat een bezoek 
aan Auschwitz daar bij hoort. We 
beginnen daarom in Katowice, 
een stad ongeveer zo groot als 
Utrecht. Voordat we Krakau en 

Warschau aandoen, rijden we 
met ons busje richting Auschwitz. 
De weg ernaartoe leidt door ty-
pisch Pools landschap. Grauw en 
vervallen. En ineens is daar het 
kamp.

    Het is groot. Het is heel groot. 
Na afloop van de rondgang blijkt 
dat we bijna tien kilometer heb-
ben gelopen. Een enorme opper-
vlakte, tijdens de Tweede Wereld-
oorlog ingericht met maar één 
doel: in een zo kort mogelijke tijd 
zoveel mogelijk mensen vermoor-
den. De twee grote gaskamers 
achterin het kamp moesten daar 
uiteindelijk voor zorgen. Maar 
niet eerder dan dat het laatste 
beetje mens hardhandig uit licha-
men was gerukt.

    We praten erover. We zijn het er-
over eens dat het niet te bevatten 
is wat hier in de oorlogsjaren is 
gebeurd. Mensen zaten hier als 
ratten in de val. Wij lopen hier 
straks de poort uit, rijden verder 
naar Krakau en gaan daar op het 
terras zitten en een biertje drin-
ken. We vieren een mooie vakan-
tie. En terug in Nederland maken 
we ons met z’n allen weer druk 
over zaken waarvan er veel de 
moeite niet waard zijn.

    Vooral dat laatste doet een be-
zoek aan dit kamp je beseffen. 
‘Laat deze plaats eeuwig een 
kreet van wanhoop zijn en een 
waarschuwing aan de mensheid’, 
staat daarom op één van de ste-
nen achterin het kamp te lezen. 
‘Heb elkaar lief’, staat er eigenlijk. 
Daarom neem ik in gedachten 
niet alleen de wreedheid mee uit 
het kamp, maar ook het beeld 
van een paar kleine witte bloe-
metjes en vingerhoedjes. Netjes 
gevouwen en geschilderd in aller-
lei kleuren. 

LuukStamCO
LU

MN
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Waardeer uw mantelzorger met 100 euro van de 
gemeente

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.

Loop ‘ns binnen bij onze gebiedsambtenaren
Spreekuren in Hummelo, Hengelo, Zelhem en Halle 

•  ...hebt u ideeën voor uw 
woonomgeving, maar weet u niet 
bij wie u terecht kunt voor hulp 
om uw idee verder uit te werken?

•  ...hebt u iemand nodig om mee 
te denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/activiteit?

•  ...wilt u weten wat er in 
omliggende dorpen gebeurt als 
het gaat om uw plannen/initia-
tieven en hoe u daarvan kunt leren 
of er wellicht bij aan kunt haken?

Onze gebiedsambtenaren zijn u 
graag van dienst. Een aantal van 
hen houdt hiervoor onder andere 
maandelijks een spreekuur. 

Hummelo 
Op 28 juli van 09.30-11.30 uur 
houden onze gebiedsambtenaren 
voor Hummelo e.o., Jan Ditzel en 
Arie Vries, spreekuur voor 
bewoners van het gebied in 
dorpshuis De Ruimte, 
Dorpsstraat 22 in Hummelo. 

Halle
De gebiedsambtenaren van 
Zelhem e.o., Arie Vries en/of 
Jeanne Wissink, houden op 
5 augustus in Halle in dorpshuis 
De Korenaar van 10.00-11.30 uur 
spreekuur. 

Zelhem 
Voor inwoners van Zelhem zijn 
Arie Vries en/of Jeanne Wissink 
op 4 augustus in de bibliotheek 
(ruimte van het sociaal team) in 
Zelhem van 10.00-12.00 uur. 

Hengelo
Tot slot zijn gebiedsambtenaren 
Erik de Greef en/of Jeanne 
Wissink van Hengelo e.o. op 
4 augustus bij Ons Huis in 
Hengelo van 14.00-16.00 uur. 

Voor meer info over onze 
gebiedsambtenaren (ook die van 
de andere delen van Bronck-

horst) en wat zij voor u kunnen 
betekenen, zie 
www.bronckhorst.
nl/gebiedsambte-
naren of scan de 
QR-code

Bent u mantelzorger? Kom naar 
speciale verwendag!
Daarnaast zetten wij mantelzor-
gers graag in het zonnetje tijdens 
een speciale verwendag voor 
mantelzorgers. Deze dag vindt 
plaats op 10 november 2016 in 
Hummelo, op de Dag van de 
Mantelzorg. Het programma blijft 
nog even een verrassing, maar het 
belooft een heerlijk uitje te worden 

voor mantelzorgers. Bent u 
mantelzorger? Dan kunt u zich 
voor deze bijeenkomst aanmelden 
via www.bronckhorst.nl/mantel-
zorg of scan de QR-code. 

Aanmelden voor de verwendag 
kan tot 1 november 2016. Er zijn 
geen voorwaarden verbonden aan 
het aantal uren dat u zorg verleent 
en de bijeenkomst kost u niets. 

Heeft u een naaste of bekende die het voor u mogelijk maakt dat u thuis kunt 
blijven wonen? Bijvoorbeeld omdat diegene uw boodschappen doet, 
regelmatig voor u kookt of schoonmaakt? Dan waardeert u dat natuurlijk 
zeer. Ook de gemeente waardeert de inzet van deze mantelzorgers enorm 
en realiseert zich dat zij onmisbaar zijn voor veel inwoners. 
Als dank voor hun inzet, kunnen mantelzorgers in 
Bronckhorst (net als vorig jaar) 100 euro ontvangen van de 
gemeente. Een bedrag dat hij/zij naar eigen inzicht kan 
besteden. Aanmelden kan vanaf 1 augustus a.s. 

Ze zien u graag op het  spreekuur! 
Aarzel niet , loop bij ze binnen, 
de koffi   e staat klaar! 

Wanneer kunt u iemand 
aanmelden? 
U kunt uw mantelzorger aan- 
melden als deze langere tijd 
(minimaal 3 maanden) en intensief 
(minimaal 8 uur per week) voor u 
zorgt. Het gaat om extra zorg die 
de normale gebruikelijke zorg voor 

elkaar in een huishouden 
overstijgt. Uw mantelzorger mag 
uiteraard in een andere gemeente 
wonen. U kunt uw mantelzorger 
voor het geldbedrag aanmelden 
via www.bronckhorst.nl/mantel-
zorg. Dit kan tussen 1 augustus en 
31 december 2016. 

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de 
sirenes te horen in heel 
Nederland. Dus ook in Bronck-
horst. De sirenes geven dan één 
luid alarm dat 1 minuut en 26 
seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen 
actie te ondernemen. Het 
maandelijkse alarm heeft tot doel 
het landelijke waarschuwings- 
en alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend 
bent met het sirenegeluid en 
weet wat u moet doen als de 
sirene gaat in geval van een 
ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de 
radio of TV op omroep Gelder-
land’. Via deze omroep wordt u op 
de hoogte gehouden van de ramp 

en ontvangt u zonodig instructies. 
Op maandag 1 augustus a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest. Als 
aanvulling op de sirene is er 
NL-Alert, een alarmmiddel voor 
de mobiele telefoon om u up to 
date te informeren. Stel het in! 
Lees meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest 

Op dit moment verwijderen wij per 
kern het onkruid in de goten en 
parkeervakken. Hierbij maken wij 
gebruik van een onkruid borstel-
machine. Een veegwagen ruimt het 
losgekomen onkruid op. Dit is een 
duurzame manier van onkruid 
verwijderen: chemische bestrij-
dingsmiddelen zijn niet nodig. 
Helaas is er bij deze werkwijze wel 
kans op stof en opspattend grind. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Onze machinisten proberen de 
overlast minimaal te houden. 
In de kernen Achter-Drempt, 
Voor-Drempt, Hoog-Keppel, 
Laag-Keppel, Hummelo, Velswijk, 
Zelhem, Halle, Halle-Heide, Halle-
Nijman, Veldhoek, Wolfersveen, 
Hengelo en Keijenborg komen we 
nog langs. 

Het onkruid borstelen neemt tot 
ongeveer 5 augustus in beslag.

Tijd voor onkruid verwijderen in de 
kernen

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

Wij hopen op veel aanmeldingen. 
Mantelzorgers verdienen het ! 



Stand van zaken plannen huisvesting statushouders 
in Hummelo en Vorden
Hummelo
Zoals bekend onderzoeken de 
gemeente en woningcorporatie 
Sité Woondiensten de mogelijk-
heden om het pand van Sité aan 
de J.D. Pennekampweg in 
Hummelo (voormalig 
Zandewierde) te verhuren volgens 
het ‘Magic Mix’ principe. Een 
Magic Mix-project is een manier 
om verschillende type mensen 
gemengd te laten wonen, hierbij 
wordt gedacht aan aan 50% 
statushouders (vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning) en 
50% reguliere woningzoekenden 
(bijvoorbeeld jongeren en 
senioren). In mei is hierover 
tijdens een bijeenkomst 
gesproken met een grote groep 
omwonenden. Sité bekijkt op dit 
moment wat nodig is om dit te 
realiseren en heeft onlangs ook 
een eerste overleg gehad met 
een klankbordgroep van 
omwonenden. Aan de gemeente 
is gevraagd om principe-
medewerking toe te zeggen 
zodat een vergunningaanvraag 
ingediend kan worden. B en w 
zegden vorige week toe in 
principe mee te willen werken 
aan het plan (voor 10 jaar). In het 
pand zijn op dit moment 22 
appartementen voor 1 tot 2 
personen. Sité wil een vergun-
ning indienen voor een aanpas-
sing in het pand, zodat er ook 
ruimte komt voor bewoning door 

(een) gezin(nen). Zodra de 
vergunningaanvraag wordt 
ingediend en de vergunningpro-
cedure officieel gaat lopen, 
informeren wij u weer. Vergun-
ningprocedures kunt u het beste 
volgen via https://overuwbuurt.
overheid.nl. Hier ziet u ook hoe u 
kunt reageren. Wilt u de officiële 
bekendmakingen (zoals in gang 
gezette vergunningprocedures) 
in uw mailbox ontvangen, 
abonneer u dan via https://
overuwbuurt.overheid.nl op de 
e-mailservice voor bekendma-
kingen. U kunt daarbij aangeven 
van welke bekendmakingen 
(bijvoorbeeld ‘binnen een straal 
van’, maar ook welk soort 
bekendmaking) u een attende-
ring wilt ontvangen. 

Vorden 
Daarnaast blijven we mogelijk-
heden onderzoeken om status-
houders te huisvesten in ander 
(leegstaand) vastgoed in Bronck-
horst. Zo zijn we onder meer nog 
in overleg met de eigenaren van 
Villa Nuova in Vorden en hebben 
we ook afspraken gemaakt met 
ProWonen en Sité (zie het artikel 
elders op deze gemeentepagi-
na’s). 

Achtergrond
Gemeenten hebben vanuit het 
rijk de opdracht om ieder jaar 
naar rato van hun inwoneraantal 

een aantal statushouders te 
huisvesten. Bronckhorst is tot nu 
steeds in staat het jaarlijkse 
toegewezen aantal mensen 
huisvesting te bieden. Maar het 
aantal statushouders dat een 
woning zoekt in ons land loopt op 
door de crisissituaties in landen 
als Syrië en Eritrea. Door het 
inrichten van een aantal tijdelijke 
kleinschalige huisvestingsloca-
ties op verschillende plaatsen in 
de gemeente willen wij om 
humanitaire redenen nog een 
aantal meer mensen (max. 90 in 
totaal) dan we officieel verplicht 
zijn een plek bieden in Bronck-
horst. 

Tot slot 
Voor meer informatie over de 
vestiging van statushouders 
(vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning die een nieuw 
bestaan in Nederland mogen 
opbouwen) kunt u terecht bij de 
gemeente via info@bronckhorst.
nl of tel. (0575) 75 02 50. U kunt 
ook kijken op www.bronckhorst.
nl/statushouders. 

Overeenkomst met ProWonen en 
Sité Woondiensten over huisvesting 
extra statushouders 

Op 18 juli sloten de gemeente en 
woningcorporaties ProWonen en 
Sité een intentieovereenkomst om 
extra statushouders te vestigen in 
Bronckhorst. Aanleiding was een 
verzoek van de gemeenteraad om 
bovenop de opgelegde taakstel-
ling van het rijk een aantal extra 
statushouders te huisvesten om 
humanitaire redenen. De 
gemeente kan hieraan niet 
zelfstandig invulling geven en 
zocht daarom samenwerking met 
ProWonen en Sité. “Wij voelen ons 
verantwoordelijk voor het 
huisvesten van kwetsbare 
groepen mensen, zo ook asielzoe-
kers met een verblijfsvergunning. 
Wij zetten ons in om deze mensen 
een dak boven hun hoofd te 
bieden. Daarbij bewaken wij de 
wachttijd, want we willen 
reguliere woningzoekenden ook 
op redelijke termijn aan een 
woning kunnen helpen”, vertelt 
Els Birkenhäger, manager Wonen 
& Strategie bij Sité. 

Een thuis bieden in Bronckhorst
Aan de jaarlijkse taakstelling 
kunnen de partijen voldoen 
binnen de normale doorstroom in 

de huurmarkt. Om extra status-
houders te huisvesten, kijken zij 
ook naar alternatieve mogelijk-
heden. Bijvoorbeeld het geschikt 
maken van bestaand vastgoed 
voor huisvesting of het aankopen 
van woningen door de woningcor-
poraties. Dit om te voorkomen dat 
de normale wachttijden voor een 
huurwoning oplopen. Harry van der 
Lei, manager Wonen & Strategie bij 
ProWonen: “Wij kijken als corpora-
ties naar een combinatie van 
verschillende huisvestingsmoge-
lijkheden om de extra mensen te 
huisvesten, waarbij de gemeente 
zich richt op intensieve en integrale 
integratie van de statushouders. 
Een combinatie die nodig is om 
deze mensen echt een thuis te 
geven in de gemeente.”

Wethouder Paul Seesing: “Wij 
vinden het inderdaad belangrijk 
dat alle inwoners, dus ook de 
nieuwkomers, deelnemen aan de 
samenleving. De gezamenlijke 
verantwoording van de gemeente 
(integratie) en de woningscorpo-
raties (huisvesting) komt tot uiting 
in deze intentieovereenkomst. Wij 
zijn hier erg tevreden over.”

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet 
niet waar u moet beginnen? Heeft 
u advies nodig bij de lopende gang 

van zaken in uw onderneming, 
omdat het even wat minder gaat? 
Dan kunt u bij ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) 
terecht. 

Deze organisatie voert voor de 
meeste gemeenten in de Achter-
hoek, waaronder Bronckhorst, 
regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, 
coaching en trainingen voor 
starters en ondernemers. Zo kunt 
u bijvoorbeeld ondersteuning 

krijgen van (oud)ondernemers op 
het gebied van marketing, 
financiën of netwerken om uw 
bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 
(BBZ) uit. Ondernemers die 
tijdelijk te weinig inkomsten uit 
het bedrijf halen om in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien, 
kunnen hier een beroep op doen. 
Dit geldt ook voor bedrijven die 

moeten investeren om levensvat-
baar te blijven en de financiering 
niet bancair voor elkaar kunnen 
krijgen. Naast kredietverlening 
biedt het BBZ de mogelijkheid 
voor een tijdelijke inkomensaan-
vulling. ROZ heeft ook goede 
contacten met banken om voor u 
te bemiddelen bij het verstrekken 
van een lening. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om onderne-

mend Bronckhorst te stimuleren. 
Voor meer informatie kijk op 
www.rozgroep.nl, bel (074) 241 
5100 of mail naar info@rozgroep.
nl. U kunt ook een afspraak 
maken met een ondernemersad-
viseur tijdens het maandelijkse 
spreekuur in ons gemeentehuis. 

De eerstvolgende spreekuren zijn 
op 2 augustus en 6 september a.s. 
van 13.00 tot 17.00 uur. Noteer 
deze data!

Gemeente onderzoekt leegstand en onbekende 
bouwwerken 

Leegstand
De gemeente wil weten hoeveel 
woningen in Bronckhorst leeg 
staan en wat daarvan de reden is. 
Dit is belangrijk om goede keuzes 
te maken voor de woningmarkt. 
In Bronckhorst kan niet veel meer 
worden gebouwd, omdat het 
aantal inwoners afneemt. Als er 
woningen bijkomen, moeten dat 
wel woningen zijn waar vraag 
naar is. En als bekend is waarom 
huizen leegstaan, kan ook 
bekeken worden of en hoe 
bepaalde woningen wellicht weer 
interessant gemaakt kunnen 
worden voor woningzoekenden. 
Een aantrekkelijk en passend 
woningaanbod is het doel.
Regionaal wordt als standaard 
3% leegstand in de particuliere 
woningmarkt en 1% in de 
huurwoningmarkt gehanteerd. 
De gemeente gaat onderzoeken 
hoe het er in Bronckhorst precies 
voor staat en welke maatregelen 
eventueel nodig zijn om de 
leegstand binnen de perken te 
houden. Hiervoor gaat de 
komende tijd een medewerker op 
pad. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 

bij ons een pand nog geregi-
streerd staat als 2 woningen, 
terwijl er onlangs een verbou-
wing tot 1 woning heeft plaatsge-
vonden. Met dergelijke informatie 
willen wij de woninglijst actuali-
seren. 

Onbekende bouwwerken
Verder maakt de gemeente 
periodiek luchtfoto’s om te 
bepalen in hoeverre de 
bebouwing in Bronckhorst is 
veranderd. Dit is in 2010 en in 
2014/5 gebeurd. Tegenwoordig 
mogen veel bouwwerken als zij 
aan bepaalde voorwaarden 
voldoen, vergunningvrij worden 
gebouwd. Denk aan erkers en 
schuurtjes. Uit de foto’s blijkt dat 
het voor een aantal bouwwerken 
onvoldoende duidelijk is of deze 

bouwwerken al dan niet vallen 
onder vergunningvrij bouwen. 
Omdat we het belangrijk vinden 
dat de rechtsgelijkheid van onze 
inwoners gewaarborgd is, willen 
we dit onderzoeken. 
Hiervoor kan een medewerker bij 
u langskomen. Ook voor het 
berekenen van het juiste tarief 
voor uw onroerende zaakbelas-
ting is van belang hierover 
duidelijkheid te krijgen. 

Wij voeren het onderzoek uit in de 
periode eind zomer t/m eind 
2016. Het kan dus zijn dat er in 
deze periode een medewerker bij 
u aanbelt. Wij hopen dat u hem de 
gevraagde informatie kunt 
verstrekken. Alvast dank voor uw 
medewerking.

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Met iemand praten?
0800 2000 (gratis)
Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die 
hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Het is 
belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf.

Ga naar www.vooreenveiligthuis.nl 



“World Press Photo op de perfecte plek”

ZUTPHEN - “De perfecte plek” 
noemt de Zutphense locoburge-
meester Annelies de Jonge de Wal-
burgkerk voor World Press Photo. 
Ze sprak lovende woorden bij de 
opening van de tentoonstelling op 
14 juli. Sindsdien hebben dagelijks 
al weer honderden mensen de 
kerk bezocht om de tentoonstel-
lingen World Press Photo en Kids-
Rights te bezoeken.

Ze was niet de enige spreker bij de 
opening. Ook Marc Dullaert, oud-
Zutphenaar in de hoedanigheid 
van oprichter en voorzitter van 
KidsRights en World Press Photo-
directeur spraken een woordje 
voor de volle kerk. Muzikale om-
lijsting werd verzorgd door het 
120 jaar oude Zutphens Mannen-
koor onder leiding van Wim Riefel 
en stadsdichteres Anna Wiersma 
droeg een gedicht voor dat ze bij 
de winnende foto van Warren Ri-
chardson, “Hope for a new life”, 
had geschreven.

“We hebben veel extra’s in gang 
gezet om de tentoonstelling weer 
net zo succesvol te laten zijn als 
vorig jaar”, benadrukte voorzitter 
Peter Meulenbroek. De genodig-
den hadden dat al opgemerkt toen 
ze naar de kerk liepen en een re-
clamevliegtuigje boven hun hoofd 
zagen rondcirkelen met een grote 
sleep: “Nu: World Press Photo Zut-
phen”.

“Aanstekelijk”
Dat succes van vorig jaar memo-
reerden ook Annelies de Jonge en 
Lars Boering. “Het is nu een jaar of 
twee geleden dat jullie met mij en 
Oege (Bosch, wethouder, red.) jul-
lie plannen deelden over het naar 
Zutphen halen van World Press 
Photo. Direct ware Oege en ik het 
met jullie eens: dit zou echt ge-
weldig zijn. Het lukte en het pakte 
fantastisch uit. Wat zijn wij trots.” 
Lars Boering noemde Zutphen 
“iets bijzonders”. “Het succes van 
Zutphen is aanstekelijk. Zutphen 
heeft ons vorig jaar blij verrast 

met een groot aantal bezoekers.”  
Hij gelooft in de kracht van delen.

Met die gedachte is ook de samen-
werking tussen World Press Pho-
to en de KidsRights Foundation 
ontstaan. De tentoonstelling van 
KidsRights is nog nergens anders 
vertoond. Zij toont het internatio-
nale werk van de stichting op het 
gebied van kinderrechten en zij 
laat de bezoekers kennismaken 
met de winnaars van International 
Peace Prize for Children die al een 
decennium lang jaarlijks wordt 
uitgereikt.

Om het goede werk van deze 
stichting te steunen, overhandigde 
voorzitter Meulenbroek namens 
stichting Zutphen: Doen! een 
cheque van 400 euro.

Nadat alle sponsors, die de ten-
toonstelling in Zutphen mogelijk 
maken, gezamenlijk in een foto-
lijst waren geportretteerd door de 
fotograaf van Zutphen: Doen! Pa-
trick van Gemert, kregen de geno-
digden de gelegenheid om als eer-
ste bezoekers van de hopelijk dui-
zenden die nog zullen volgen de 
beide tentoonstellingen te bekij-
ken. Al indrukken konden daarna 
onder het genot van een hapje en 
een drankje uitgewisseld worden.

De tentoonstelling is tot en met 7 
augustus in Zutphen te zien (Kids-
Rights tot en met 4 augustus). 
Kaarten kosten 5 euro per per-
soon. Kijk voor openingstijden en 
meer informatie op de website.
   

 ■ worldpressphotozutphen.nl

   

Staringavonden Wildenborch
WILDENBORCH - Op de donderda-
gen 28 juli en 4 augustus zijn de 
jaarlijkse Staringavonden in de 
Wildenborchse kapel.

U wordt in de kapel ontvangen 
door een in stijl geklede gastvrouw 
en -heer, die u een kopje koffie of 
thee met Achterhoekse kruidkoek 
aanbieden. Aansluitend wandelt 
u naar Kasteel de Wildenborch, 
de woon én werkplek van dichter 
A.C.W. Staring (1767-1840). On-

der leiding van de tuinlieden Bart 
en Alma van der Schoot maakt u 
een wandeling door de tuin, waar 
leden van Vocaal Ensemble Lo-
chem zorgen voor een muzikaal 
optreden.

Terug in de kapel vertelt Ben Godt-
schalk over het leven en werk van 
de dichter Staring. Ook worden er 
gedichten van Staring voorgedra-
gen door Lodewijk Vredenberg 
en is er opnieuw een muzikaal 

optreden door leden van Vocaal 
Ensemble Lochem. Kaarten zijn 
in voorverkoop bij het VVV kan-
toor, Kerkstraat 1b in Vorden en 
bij Boekhandel Lovink, Markt 18 
in Lochem. Aan de zaal zijn nog 
kaarten verkrijgbaar zolang de 
voorraad strekt.

De Staringavonden in de Wilden-
borchse kapel, Kapelweg 1, Vor-
den, beginnen om 19.30 uur. De 
zaal is open om 19.00 uur.

‘Koop in de vremde niet,wat ‘t eigen 
darp ow biedt’
Wi-j probeert door zovölle meug-
lek an te voldoen. Veural um dat 
‘t makkelek is maor ok um ‘t win-
kelsbestand in ons darp op peil te 
hollen. I-j zult maor veur elk wis-
sewasje ‘t darp uut motten.

Maor i-j komt d’r niet onderuut 
da’j af en toe wel ‘s naor de stadt 
mot veur zaken die in ‘t darp niet 
te kriegen bunt of instantie’s die 
zich door e-vestigd hebt. As ‘t weer 
dat toe löt gaot wi-j dan op de fiet-
se, dat hef twee veurdelen, ‘t is ge-
zond veur onze olde bötte, maor ‘t 
schaelt ok in ‘t parkeergeld.
Wat vuul i-j ow dan rieke da’j in 
ow eigen darp aoveral de auto 
kwiet kunt zonder kosten en da’j 
in de stadt aoveral mot dokken of 
i-j mot effen buuten ‘t centrum 
een plaetske zuuken maor dat is 

dan meer veur de jongeleu. Wij 
mosten inderdaod een keer naor 
de stadt en den boodschap kon 
niet met de fietse, dus mossen wi-j 
wel met de auto gaon. Um zwaore 
dingen niet te wiet motten sjou-
wen zuuk i-j dan een plaetsken zo 
dicht meugelek bi-j den winkel. 
Uut endelek nao wat rond gejakk-
ker vindt wi-j dan een plaetske op 
de ‘Varkensweide’ en achteraf viel 
de pries van 1 euro met, umdat wi-
j allene maor hen en weer mosten 
lopen.
Maor a’j dan ow darp weer bin-
nen riejd denkt wi-j toch weer an 
de slagzin; ‘’Koop in de vremde 
niet,wat ‘t eigen darp ow biedt’

Goed gaon,

Gait de strieker (Gerbert Abbink),

Magnoliaweg 13 Zelhem

   

Livemuziek en DJ’s tijdens Zutphense 
Zomerfeesten
ZUTPHEN - Op 27 juli en 10 au-
gustus is het weer tijd voor de 
Zutphense Zomerfeesten. Beide 
woensdagavonden vanaf 19.30 
uur kan iedereen genieten van 
livemuziek en DJ’s op vijf ver-
schillende locaties. Naast de 
diverse, vaste locaties zal er dit 
jaar voor het eerst in de Nieuw-
stad voor Cafe de Spaan een po-
dium staan.

Op de Zaadmarkt staat een podi-
um van een aantal samenwerken-
de horecaondernemers; Cafe Old 
Dutch, De Korenbeurs, De Cou-
rant, Stadsbrouwerij Cambrinius, 
Grand Cafe Pierrod & Efeze. Op 
de Groenmarkt wordt het podium 
verzorgd door Cafe Camelot, in de 
Vaaltstraat door De Dwaasheid en 
MixxiM Lounge & Cocktails.

De locatie Schupstoel wordt inge-
vuld door Cafe Schatjes, deze lo-
catie zal worden afgezet en zal er 
toegangscontrole worden gehou-
den, onder andere voor zelf mee-
genomen drank.

Programmering 27 juli
Groenmarkt: Bootsman en the 
touch. Bootsman maakt eigen 
werk in de stijl van Velvet Under-
ground met een vleugje Delta-
Blues en een hoog rock ‘n roll ge-

halte, met akoestische en elektri-
sche gitaartapijten en trompetpar-
tijen. The Touch is een Nijmeegse 
band nederbeat band.
Zaadmarkt : PianoHouse ‘The 
Band’ en een PianoHouse-DJ; to-
tale avondinvulling op topniveau;
Vaaltstraat: Music4u met toppers 
van de jaren 80 tot nu toe;
Schupstoel: Feest DJ Hessel;
Nieuwstad: DJ DOUBLE H met ec-
lectische MIX van urban en house. 
Daarnaast staat Dansado & De 
Feestneger geboekt, met een mu-
ziekstijl wat een mix is van Moom-
bahton, House en R&B.

Programmering 10 augustus
Groenmarkt: Cool is the Band met 
oude en nieuwe muziek en van 
Ballad tot Funk, van Pop tot Rock.
Zaadmarkt: Boutique 7, een band-
formatie die Pop, dance, soul, 
funk, speelt.

Dit jaar ook een podium aan de 
Nieuwstad 
Vaaltstraat: Music4u, herkenbare 
muziek voor iedereen met hits van 
onder meer Amy Winehouse, The 
Scene, Robby Williams, Toto, Me-
tallica, Tina Turner en Dire Straits.
Schupstoel: Feest DJ Hessel.
Nieuwstad: Voor deze avond staat 
Dansado & De Feestneger geboekt 
om er een feest van te maken!

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

Marc Dullaert. Foto: Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau

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. 

Bronckhorst:
• diverse locatie’s, driehoeksborden zomer in Gelderland Hummelo en Drempt, vergunning 

verleend
• diverse wegen, organiseren kermis Bronkhorst, vergunning verleend

Halle:
• Dorpsstraat, organiseren Halse Dag, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Oranjehof, toewijzen gehandicaptenparkeerplaats, besluit toegekend

• Ruurloseweg 79, vergroten agrarisch bouwperceel, ontwerpwijzigingsplan
• Varsselseweg 4, milieuneutraal wijzigen bedrijf, aanvraag ontvangen
• Varsselseweg 34, organiseren rally voor historische motorfietsen, vergunning verleend
• Zelhemseweg 27 en 29, starten gemeentewerf en brandweerpost, melding beoordeeld

Rha:
• Prinsenmaatweg 6, bouwen garage/schuur, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Dr. A. Ariënsstraat 28, plaatsen reclamezuil, aanvraag ontvangen
• Prins Bernhardlaan, starten bedrijf, melding beoordeeld
• Prins Bernhardlaan ong., tijdelijk plaatsen toiletunit, vergunning verleend

Vierakker:
• Koekoekstraat 17, herstellen oude steilranden, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Dorpsstraat, standplaatsvergunning donderdag, vergunning verleend
• De Horst 7, plaatsen en bewonen tijdelijke woonunit, vergunning verleend

Wichmond:
• Lindeselaak 15, organiseren stugge veer cross, vergunning verleend
• Okhorstweg 7, bouwen tuinhuisje, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Doetinchemseweg 79, verbouw woning, aanvraag ontvangen
• Roessinkweg 3, bouwen opslagloods, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 42, organiseren buurtfeest Wolfersveen, vergunning verleend
• Wittebrinkweg 1A, bouwen kapschuur, aanvraag ontvangen

Blijf op de hoogte!

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



Vetnippel Vol Gas muzikale 
afsluiter van de bouwvak

KRANENBURG - Na vijf jaar staat 
cross- en muziekspektakel Vet-
nippel Vol Gas standaard in de 
agenda van de feestminnende 
Achterhoeker. Op zaterdag 13 
augustus brullen de motoren 
weer op het crossterrein aan 
de Eikenlaan in Kranenburg en 
worden de versterkers op het 
feestterrein opengedraaid voor 
een sfeervol dorpsfeest voor 
jong en oud. Dit jaar met maar 
liefst vier ‘homegrown’ Vordense 
bands.

De motorcross overdag is de afge-
lopen jaren flink gegroeid qua be-
zoekersaantal, en daarom heeft de 
organisatie van Vetnippel Vol Gas 
dit jaar niet alleen het terrein wat 
extra gezellig gemaakt voor jong 
en oud, maar is er ook overdag al 
live muziek na de cross. Meer dan 
genoeg redenen om zaterdag 13 
augustus koers te zetten naar de 
bekende feestweide aan de Eiken-
laan 23 in Kranenburg.

Om 14.00 uur gaat het crosster-
rein open voor publiek en starten 
de crossers met hun training. Voor 
de kleintjes zijn zoals ieder jaar 
een aantal attracties geregeld. Aan 
het einde van de middag staan de 
heren van de plaatselijk beroemde 
band Verdwaald op het podium, 
onder aanvoering van Frank Lefe-
rink die al tientallen jaren met zijn 

muzikale vrienden de Achterhoek 
vermaakt met rock uit de jaren 60, 
70, 80 en 90 van o.a. Neil Young, 
Status Quo en Golden Earring.

De entree is ‘s middags gratis voor 
iedereen. Voor meer informatie 
over de cross en voor aanmel-
dingen kunnen belangstellenden 
terecht op de website van de Vor-
dense motorclub VAMC. ‘s Avonds 
gaan alle muzikale remmen los 
met bands op het podium in de 
grote tent en op het buitenterrein, 
dat open is vanaf 20 uur. De Chess 
Blues Band, in de jaren tachtig een 
fenomeen in de regio, trapt af om 
21.00 uur en speelt ook rond 23.00 
uur een set op het buitenpodium.

Zanger Luc Seesing moest vanuit 
Canada geïmporteerd worden, 
maar is zijn moerstaal niet ver-
leerd: “In 1983, Freddie Heineken 
was nog moar amper ontvoerd, en 
doar was the Chess Blues Band al. 
Cafeetjes, zaaltjes en festivals in ‘t 
oosten van ‘t land nam’n met ge-
noegen kennis van de Vordense 
Blues. Noe is’t 33 joar later. De 
serieuze Blues is nog wel steeds 
hoofdzaak, moar het werd deur de 
joaren hen een heerlijke mix van 
R&B en blues met een knipoog. Al-
leen moar covers natuurlijk. Woa-
rum zo’j zelf het wiel uut vind’n? 
Toch? A’i moar skik hebt.’ “If the 
Chess Blues Band were King, the 

world would Swing”, zo luidt het 
motto van de Vordense bluesle-
gendes.

Op het hoofdpodium mag al-
lereerst Dr. Booze de zaal aan de 
gang krijgen - tot voor kort bekend 
als de Bigissue band. Gert Kraay-
enzang achter de microfoon en 
op gitaar wordt ondersteund door 
Thijs Eckhart, Ivo Eijkelkamp, 
Jurriaan Boerstoel en Jonny Ad-
dink. Met nummers van onder 
meer CCR, Van Morrisson, Queen, 
AC/DC, Beatles, Lenny Kravitz, 
Kinks en Bløf kan het publiek vast 
lekker in de stemming komen voor 
de afsluiter.

En die afsluiter is dit jaar de ener-
gieke rock&roll van de band Strike, 
bestaande uit Renske Zenhorst, 
Bert Radstake, Robert Wagenvoort 
en René Groot Wassink. De jaren-
lange ervaring bij diverse bands 
zoals Kas Bendjen, The Avalan-
che en Black Cat Society; de ge-
meenschappelijke voorliefde voor 
Rock ‘n’ Roll en de inspiratie uit 
heden en verleden, heeft geleid 
tot verfrissend nieuwe ‘Rock met 
een loepzuivere Bella en ruwBilly- 
randje’.
   

 ■ www.vamc.nl

   

Tropische temperaturen zorgen voor 
topdrukte
VORDEN - Tijdens de tropische 
temperaturen afgelopen woens-
dag 20 juli zochten veel mensen 
de verkoeling bij zwembad In de 
Dennen.

Jemilo bij LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 27 juli 
staat ‘Jemilo’ centraal in het pro-
gramma live@ideaal, dat tussen 
20.00 en 22.00 uur vanuit de iBeat 
Recording Studio in Zelhem wordt 
uitgezonden. De band speelt live 
en de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

Jemilo speelt, nagenoeg onver-
sterkt, muziek uit vergeten tijden. 
Gitaar, percussie, een zangeres en 
meerstemmige zang, meer heeft 
Jemilo niet nodig om te swingen 
en nummers, op een net iets an-
dere manier, te spelen.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio Ide-
aal. Live meekijken kan op woens-
dagavond vanaf 19.30 uur via 
www.ideaal.org.

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

   

Duivenvluchten

BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: 
PV De Koerier uit Zelhem, PV Vor-
den en PV Steeds Sneller Hengelo. 
Een eendaagse fondvlucht en een 
jonge duivenvlucht op 24 juli.

PV De Koerier Zelhem
Op zondag 24 juli stond voor de 
leden van P.V. de Koerier een jonge 
duivenvlucht op het programma, 
deze vlucht was een dag uitgesteld 
in verband met het onstabiele 
weer in België. De duiven moes-
ten komen vanuit het Belgische 
Hasselt. Door acht liefhebbers zijn 
er in totaal 121 duiven ingezet. De 
gemiddelde afstand tot Zelhem 
zat rond de 137 kilometer.

Het startschot klonk om 13.45 uur 
en met een matige wind begonnen 
de duiven aan hun terugreis. De 
snelste duif is geklokt om 15.26.13. 
Uitslag: 1. A. Kamperman 2-3-4-5-
7-10, H. Wassink 6-8, H. Niesink 
9, E. G. te Pas. De eerste duif in 
de club van Anton Kamperman 
speelt ook een eerste in het sa-
menspel tegen 1114 duiven!

PV Vorden
Bij de eendaagse fondvlucht van-
uit Issoudun, 650 kilometer is win-
naar Ashley Eykelkamp 1-2-6-9, H. 
B. M. Hoksbergen 3-5-7, P. Hen-
driks 4-8.
De jonge duiven vlogen vanuit 
Hasselt, 150 kilometer. Winnaar 
Marc Tiemessen 1-2-4-5-9-10-12-
13, Ashley Eykelkamp 3-8, H. B. 
M. Hoksbergen 6-14-15-16, Th. J. 
Berentsen 7-11-17-19-20.

PV Steeds Sneller Hengelo
PV Steeds Sneller had twee vluch-
ten. Bij de eendaagse fondvlucht, 
een lange vlucht van 644 kilome-
ter gingen van twee deelnemers 16 
duiven van start in Issoudun. Uit-
slag: J. Teunissen (1/6) 1, R. Koers 
(3/10) 2-3-4.
De 84 jonge duiven van zeven 
deelnemers werden gelost in 
Hasselt, 137 kilometer. Uitslag: P. 
van Londen (3/8) 1-5-8, R. Koers 
(11/30) 2-3-4-6-7-9-10-11-18-19-
20, E. Koers (3/17) 12-13-16, G. 
Duitshof (3/13) 14-15-21, J. Teu-
nissen (1/9) 17.

   

Baby betrokken bij ongeluk in Vorden

VORDEN - Op de Zutphenseweg 
N319 tussen Vorden en Warnsveld 
heeft maandagmiddag 25 juli kort 
na het middaguur een eenzijdig 
ongeluk plaatsgevonden. De vrouw 
met een kind en een vier maanden 
oude baby kwamen met de schrik 
vrij. Wel werden alle drie de perso-
nen ter plekke gecontroleerd. De 
vrouw reed kort na 12.00 uur met 
haar auto in de richting van Vorden. 
Mogelijk is het ongeluk ontstaan 
door een suikeraanval waardoor de 
vrouw even wegviel. Zij is vervolgens 
met haar auto van de weggeraakt en 
tegen een boom gereden. De auto 
kwam vervolgens op een fietspad 
tot stilstand. De gealarmeerde hulp-
diensten waren snel ter plaatse. Het 
overige verkeer had geen hinder van 

het ongeluk. De auto moest zwaar 
beschadigd worden afgesleept. De 
vrouw en kinderen zijn opgevangen 
door familie.

De motorcross overdag is de afgelopen jaren flink gegroeid qua bezoekersaantal. Foto: PR

Topdrukte in en om het zwembad. Foto’s: PR

Jemilo, akoestisch trio bij Live@Ideaal. Foto: PR
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‘t Is weer zowiet!
Deel 1 
Het wordt weer één groot feest. 
Het feest der feesten. Vanaf de 
maandag na de Zwarte Cross 2015 
was het al aftellen geblazen. Ein-
delijk! 365 streepkes op de mure. 
‘Ne hele schoer vrömden’ komt 
weer onze kant op. Even een paar 
dagen beleven hoe wij ons Ach-
terhoekers het gehele jaar door 
voelen. De weersvoorspellingen 
lijken voorlopig op onze hand. En 
dat buitje op vrijdagmorgen, daar 
laten wij ons niet door uit het veld 
slaan natuurlijk. Ten tijde van de 
buiigheid enkel vrolijke geluiden 
van het terrein en berichten dat 
het bier in de tenten veilig is. Eén 
en al joligheid en jolijt. De organi-
satie die alles in het werk stelt om 
het terrein begaanbaar te houden. 
Dat is die jongens wel toever-
trouwd. Ook Tante Rikie schijnt 
gesignaleerd te zijn met de greep 
om gaatjes te prikken. Wat zijn we 
als Achterhoekers toch een be-
voorrecht volkje dat de ooievaar 
ons hier gedropt heeft.

‘Say yes to Apartigheid’
Het thema van dit jaar is weder-
om in al zijn eenvoud briljant te 
noemen. ‘Say yes to Apartigheid’. 
Iedere Achterhoeker kan er zich 
in vinden. Wij weten niet anders. 
‘Apartigheid verzet zich tegen be-
nauwende hokjesgeest. Het hakt 
geen hoofden af die boven het 
maaiveld uitsteken, het plaatst 
unieke en ludieke acties juist op 
het erepodium. Apartigheid is in 
het kort de gulden snede tussen 
vrijheid, originaliteit en positivi-
teit’, aldus het Apartigheids Mani-
fest uit het Zwarte Cross Museum. 
Zo verkondigt Tante Rikie haar 
geloof. Niet vreemd dat haar scha-
re volgelingen alleen maar toe-
neemt. En dat deur botox opge-
bloazen volk oet ‘t westen dat met 
een scheef oog en zo’n ‘ah gatsie 
blik’ noar ons feestvierders kik; 
veural doarblieven! Gin gebrek an, 
en met de brandende zunne op 
ow botoxsnajem geet ‘t hele spul 

toch scheef stoan. Met 200.000 ge-
lijkgestemden maken we er weer 
een prachtig feestweekend van. 
Het is vrijdagmiddag, en de tijd 
gaat nu al te snel!

Dresscode
De voorbereidingen zijn weer ge-
troffen. Ieder op zijn eigen manier. 
Ik sta voor de kledingkast om mijn 
‘Ik bun Ome Wally’-shirt te zoe-
ken. Effen kijken of ie nog past! Ja-
wel, al komt de tekst nog net weer 
een lettergrootte strakker uit als 
afgelopen jaar, stel ik vast! Maar 
ik krijg er nog lucht in. Afgeknipte 
spiekerbokse an, kloar! De schoe-
nen daar zit de heilige grond van 
afgelopen jaar nog aan. Met de 
kleding zit het wel goed dus. Ik 
kan weer een weekend lang aan 
mijn zelfvertrouwen werken. Aan-
sluitend maar direct naar mijn 
favoriete kast, de koelkast. Er mag 
gerust een meter sneeuw vallen, 
stel ik tevreden vast.

Proosten op het leven
Op Facebook en andere social 
media zie ik enkel goed geluim-
de mensen voorbijkomen. Al-
len in de ban van de komende 
feestdagen. De vrijdag zou op-
genomen dienen te worden in 
alle coa’s, stel ik voor. Ik zie ook 
een bericht voorbijkomen waar-
in mensen aangevinkt hebben 
of ze wel of niet naar de Zwarte 
Cross toe zullen gaan, of ‘geïnte-
resseerd’. Niet verbazingwekkend 
dat ‘Gaat’ het meest is aangevinkt. 
Ik scroll en zie ook een stralende 
Niné Kerkvliet – Homma. Ook zij 
heeft aangevinkt te gaan. Ze zal 
er echter niet bij zijn. Op Tweede 
Kerstdag 2015 overleed zij name-
lijk aan de gevolgen van die vre-
selijke k*t-ziekte, met diezelfde 
k. Een half jaar daarvoor was ze 
ook al ziek, maar was ze nog in 
opperbeste stemming aanwezig 
op de Zwarte Cross 2015. Zie de 
foto waar ze op staat met ‘Kleine 
Ome Wally’, samen genietend van 
al het groene goud in de beugel-
bar. Dat het eind 2015 zo snel zou 
gaan had ook zij zelf niet gedacht. 

Altijd optimistisch, tot de laatste 
dag toe. Vandaar dat haar vinkje 
op ‘Gaat,’ enkele maanden eerder 
niet vreemd aandoet. Wat kon zij 
enorm genieten van de Zwarte 
Cross. Echt haar feestje. In ge-
dachten zal ze er zeker bij zijn en 
zullen we het glas heffen op haar, 
maar ook op al die anderen; Tom, 
Peter, Vincent, Jeremy, Jeroen, Ja-

de en velen meer. Iedereen heeft 
zo zijn eigen lijstje. Laten we mas-
saal proosten op hen die van een 
wolkje hoofdschuddend en la-
chend toekijken hoe wij hier met 
zijn allen ‘onmundig’ uit ons dak 
gaan. Gewoon je eigen moment 
daarvoor kiezen. Zijn ze er toch 
nog een beetje bij. Laten we vooral 
het leven vieren de komende da-

gen en waar kan dat beter dan in 
de Achterhoek, waar het leven nog 
echt geleefd wordt! Wat zijn we 
met zijn allen trots op ‘ons’ feestje. 
De Zwarte Cross, één groot straat-
theater, meeleeftheater, maar dan 
zonder een rol te spelen. Zo bunt 
wi-j echt, en veule wi-j ons ‘t beste 
bi-j. Prettige feestdagen!

Wat een spul! 
Deel 2
Ik weet even niet waar ik beginnen 
moet. Een dag van enkel hoogte-
punten ligt achter me. Aan mijn 
notities te zien werd het in de 
loop van de dag steeds gezelli-
ger. De notities van ‘s avonds, en 
later, zijn niet meer leesbaar. Ik 
kan d’r niks meer van maken! Het 
lijkt meer op een uitslaande me-
ter van een seismoloog. Wat een 
toffe mensen allemaal. Nieuwe 
mensen ontmoet, mensen gezien 
uit andere windstreken die ik edi-
ties eerder al een keer ontmoet 
had en vooral heel veel bekenden, 
en heel veel humor, Achterhoek-
se humor. Ik wist dat het gisteren 
allemaal goed zou gaan. Met mij, 
met iedereen! Bij de ingang kwam 
ik een goed geluimde pastoor 
Casper Pikkemaat tegen, van de 
parochie Vragender en omstre-
ken. Zijn ontwapende lach voelt 
als een zegening. D’r kan mi-j 
niks meer oaverkommen! Samen 
met gitaarvirtuoos Mart Hillen uit 
Lichtenvoorde komt hij het terrein 
opgelopen. Casper in een smette-
loos wit en lichtblauw, tot in de 
plooi gestreken, overhemd. “Is dat 
verantwoord?”, vraag ik hem, in de 
blubber staand als gevolg van de 
ochtendregen. “Het is een oude 
hoor”, lacht hij. Hij heeft er zin in. 
“Ik ben al eerder op de Cross ge-

weest hoor. Ik vind het prachtig.” 
Mart is vooral ook uit en hoeft niet 
te spelen. Dat zou hem echter wel 
wat lijken. “Dat lijkt me zeker wel 
wat. In de Undercovertent. Met 
een setje van Toto of zo.”

‘Lekker normale mensen’
Direct maar even het terrein ver-
kennen. De plattegrond van afge-
lopen jaar zit nog in mijn systeem. 
Dient effen geüpdatet te worden. 
Altijd handig voor momenten als 
het oriëntatievermogen te wen-
sen over gaat. In de Theaterweide 
loop ik Paul Haenen (Dominee 
Gremdaat, stem van Bert, den van 
Ernie, we’j wal) tegen het lijf. Hij 
heeft zojuist een optreden ver-
zorgd. Hij is euforisch over ‘ons 
feestje’. “Ik voel me hier altijd 
thuis. Ik kom hier graag. Lekker 
normale mensen hier. Iedereen 
is vriendelijk hier. Ik heb in De 
Wereld Draait Door en de Volks-
krant wel eens een pleidooi voor 
de Zwarte Cross gehouden. Het 
is hier veel meer dan alleen maar 
bier drinken.”

Wat een energie
Wat een gave bands. Peter Pan 
Speedrock geet d’r heftig op in 
The Roadhouse. Frank Walterbos 
is verplicht mee met zwager Roy 
Reinders die het te gek vindt. “De 
muziek was leuk, totdat den kearl 
begon te zingen”, is Frank’s recen-

sie. In de Undercovertent een su-
pergave set U2 gezien en ook ge-
keken hoe Niels Geusebroek het 
er af brengt in de huid van Chris 
Martin van Coldplay. Het wordt 
gevreten. Bij het inzetten van 
‘Clocks’ kruipt een meisje schu-
rend, kronkelend, onderwijl mee-
zingend en hem diep in de ogen 
kijkend, tegen haar vriend aan. 
Een mooi schouwspel. De jongen 
kijkt met een blik van “Ik wet neet 
wat ie allemoal zegt, moar ‘t zal 
allemoale wal.” Op The Bayou ‘s 
avonds Hilltop Howlers, de nieu-
we band rondom Hendrik Jan Lo-
vink, de band waar hij vooral de 
kroegen mee in wil. De muziek-
makkers zetten een dampende set 
neer. Zowel de band als de aanwe-
zigen genieten. Zanger Lawrence 
Mul draait al springend als een 
dolle in het rond. Wat een energie! 
Vader Lovink legt het optreden 
met camera vast, een meter vanaf 
zijn zoon staand. Een mooi plaat-
je, dat nog mooier wordt als het in 
een Zwarte Cross outfit gestoken 
dochtertje van HendrikJan het po-
dium op klimt met haar opblaas-
bare gitaar en tussen haar gepas-
sioneerd spelende vader en opa in 
gaat staan. Vertederend om te zien 
dat ze met vader ‘meespeelt’ op 
haar gitaar. Als na het slotakkoord 
een luid applaus klinkt, de gitaar 
afgaat en HendrikJan, nog vol 
adrenaline, weg wil lopen klinkt 
ineens hard ‘Papa!’. HendrikJan 
draait zich om en vader en doch-
ter vallen elkaar in de armen. De 

mooiste knuffel die ik ooit gezien 
heb. Groter kan waardering niet 
zijn. Mooier kan trots er niet uit-
zien. Wederzijdse trots.

‘Ik mot zeiken as ne pony’
Slotact Kensington toont zich een 
ware slotact. Alle lof verdienen 
de Utrechters, of je nu van hun 
muziek houdt of niet. Ooit zag ik 
ze eerder in Tivoli Utrecht, in een 
publiek vol kakmadams en andere 
bakvissen, in een zaal waar niets 
gedronken werd. Een grote schok 
voor me, als je gewend bent met 
drie glazen tegelijk in de handen 
te staan hier. Waar moest ik he-
melsnaam mijn handen laten? 
Daarnaast vond ik het een stel 
arrogante kwalleballen. Meer nog 
dan naar hun performance was 
ik benieuwd naar hun houding 
hier. Die was vooral nederig en 
dienstbaar naar het publiek. De 
band speelde niet zomaar haar 
hitdossier af. Het was rete-strak 
en de interactie met het tot in alle 
uithoeken vol staande hoofdveld 
was indrukwekkend. Daar treffen 
we ook enkele dames uit Aalten. 
Beregezellig en ontzettend gela-
chen. De dames kunnen goed van 
hun woord, nemen geen blad voor 
de mond. Ze gaan uit hun dak met 
soms vreemd ogende dansjes. Als 
ik vraag waarom ze zo dansen laat 
het antwoord niets aan duidelijk 
te wensen over: “Ik mot zeiken as 
ne pony”. Niet echt romantisch, 
maar heerlijk spontaan! Ik hol d’r 
van!

Zaterdagochtend lees ik in de app 
dat iedereen weer boven water is 
en dat de hoofdstunt dit jaar niet 
door gaat, zo maakte de organi-
satie bekend. In verband met d e 
veiligheid. Grote teleurstelling bij 
hen. Er is echter soms meer moed 
nodig om iets niet te doen dan om 
het wel te doen. Je verantwoor-
ding nemen heet dat. Enkel com-
plimenten zijn hier op zijn plaats. 
Ik trap um aan voor deel 2…

Zwarte Cross 2016: 
Ome Wally 
dut verslag...

De band Bökkers in de Megatent. Foto: Marian Oosterink/ AchterhoekFoto.nl
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Tied te kort 
Deel 3
‘t Is weer lech ewordne vanmor-
gen. De rolloeken bunt weer los 
egoane. Weer vreselijk veel mee 
gemaakt zaterdag, al liggen deze 
vroege zondagmorgen de puzzel-
stukjes nog wel behoorlijk door el-
kaar. Na het eerste ochtendritueel 
proberen de stukjes een beetje bij 
elkaar te leggen. Het eerste stuk is 
gelegd! Veel gezien, maar nog veel 
meer niet gezien. Ik kom tied te 
kort! Overal een praatje met be-
kenden en met tot even daarvoor 
nog onbekenden. Allemaal zo 
puur en echt, en allen euforisch 
uitgelaten. Ik had nog naar de Tri-
bute van The Doors gewild (“Het 
allerebeste wat ik tot nu toe op 
de Cross gezien heb,” hoor ik ie-
mand met muziekkennis zeggen. 
Joa heur. Wrief ‘t d’r moar in!). 
Zag vanmorgen ‘en passant’ in die 
tsunami aan lovende individuele 
recensies op social media ook in-
eens een berichtje over die Ameri-
kaanse bleekwaterkop, die staats-
gevaarlijk malloot Trump (dorps-

gek zouden wij zeggen), voorbij-
komen. Had niet misstaan in de 
Theaterweide die man, met dee 
deuze van um d’r bi-j. Alles aan 
die man is ‘lachwekkend, alleen 
triest en schokkend dat die man 
hetgeen hij verkondigt niet als een 
geintje bedoelt maar bloedserieus 
bedoeld is. Snel schakelen maar 
weer. Ik krieg jökke van den kearl!

‘Jouw tijd he?’
Me gisteren ook naar de crossbaan 
begeven. Van alles zie je voorbij-
komen. Wat bunt ze d’r allemoale 
weer drok met ewest. En wat een 
sfeer. Gejoel, gefluit, gelach, en 
een heerlijk ‘trøntje’ muziek van 
de broers Lennard en Jacko Kie-
zebrink oet Hengevelde, oftewel 
Poor John, oftewel de helft van 
Dokter Watjes (volgend jaar op 
de cross, hoop ik). Wat maken de 
broers er weer een feestje van. Met 
zien tweeën bateren als een hele 
band. “Noo doot wi-j ‘Rawhide’. 
Good? A’j wilt doo’w um zelfs dree 
keer.” Ik zie jonge meiden com-
pleet uit hun dak gaan op rock-
muziek in plaats van die ‘hakkie-

takkiemuziek’. Er is nog hoop! Ik 
voel me als herboren en een jonge 
God, maar dat wordt snel weer de 
kop ingedrukt. “Dat is jouw tijd he, 
Johnny Cash en zo,” zegt iemand 
in het voorbijgaan tegen me als ik 
hard aan het meebrallen ben. “Eh 
ja,” antwoord ik en begin keihard 
te lachen. Een van de redenen dat 
ik nooit in een spiegel kijk.

‘Kroamhulp’
Ondanks de tijdsdruk tussendoor 
even een broodje scoren om ook 
nog iets compacts binnen te krij-
gen deze dagen. Van alles is ver-
krijgbaar. Niet alles waag ik me 
aan. Na twee dagen bijna enkel 
vloeibare calorieën niet slim. Of 
er moet een dixie in een straal van 
50 meter staan! Komt er ineens 
een man voorbijlopen met een of 
ander iets in zijn handen dat er 
in mijn ogen niet echt smakelijk 
uitziet. De man geniet echter met 
volle teugen. De saus zit nog aan 
zijn oor. Van allerlei groen spul en 
ander, voor mij niet definieerbaar, 
rood en geel gerei ligt erop. Gerei 
dat de koopvaardijschepen in de 
Gouden Eeuw hierheen sleepten 
vanuit ‘de Oost’. Ik vraag hem of 
hij het broodje zojuist op kop op 
de grond in het gras heeft laten 
vallen. “Nee dat heurt zo,” vertelt 
hij tussen twee smakken door. Iets 
van ‘carlic bread’, vertelt ie. Een 
Grollenaar die bij me zit, geeft 
hem nog ongevraagd advies. “Van 
dat gerei rachel ie onmundig oet 
de kanus. Sjoechel kö’j vanoavend 
wal vergetten met zo’ne loch oet de 
murf.” Hij eet echter smakelijk ver-
der. Ineens valt me wederom iets 
op waarvan ik gruwelijk in de lach 
schiet, maar waardoor ook mijn 
bewondering en respect voor de 
organisatie nog meer toeneemt. Ik 
zie mensen met knijpertjes rond-
lopen, afval oprapen, de tafels ont-
doen van alle verpakkingen en res-
tanten van wat op restanten voed-
sel lijkt. Op hun schort grote letters 
‘Kroamhulp’. Even later zie ik een 
van de mannen sjouwen met ma-
terialen. Dan ineens heeft hij een 
shirt aan met daarop een kratje 
Grolsch en de kreet ‘Kratpatser.’ 
Geweldig! Details maken soms het 
verschil. Even later zie ik dames 
met op hun rug ‘Security’ rondlo-
pen. Kan volgend jaar misschien 

‘Securiky’ staan bedenk ik mij in 
mijn 3 dagen lange jolige bui.

‘Ik ga bijna weer geloven’
Dan even naar The Gospel 
Church. Het is er afgeladen vol.
Ik zie enkele blije gezichten naar
buiten komen. Het moet er bin-
nen weer heel erg gezellig zijn. 
En dat is het. Uitgelaten gospelko-
ren, swingende muzikanten. Was 
het altijd maar zo’n feest in kerk,
dan leek de kerk niet meer stadi-
on ‘de lange Leegte’ in Veendam. 
Naast natuurlijk erkenning van
de vrouw als priester, afschaffing 
van het belachelijke celibaat en de 
bekrompen stelling tegen homo-
seksualiteit. Maar je moet ergens 
beginnen. Als ik naar binnen loop, 
tref ik een bekende die zojuist naar 
buiten loopt. “Geweldig hier. Ik ga 
bijna weer geloven,” zegt ie.

‘Wat bun ik toch ne stomme koo’
Op het terrein loopt een grote men-
senmassa richting het hoofdpodi-
um, zo is duidelijk te zien. Ik slak-
ker d’r moar een betjen achteran. 
De Staat staat op het punt van 
beginnen. Van een afstand bekijk
ik het, veel te bang om in de draai-
kolk van mensen terecht te komen
tijdens ‘Witch Doctor.’ Voor zover 
ik kan beoordelen komt iedereen 
er zonder kleerscheuren van af.
Wat een feest! De avond sluit ik
daarna af (gruuwlijk last van de 
peute) en ik ga met een stapmaat 
even in de relaxmodus, onderuit-
gezakt, vetkisten oet, bij Loco Lie-
velde op het terras een heerlijke 
burger nuttigen, met een jofele
beslagen halve liter. Onmundig
gezellig bovendien met alle gas-
ten die op weg terug naar Groenlo 
nog een afzakkertje nemen. Dan
zie ik een man aankomen strom-
pelen die ogenschijnlijk al lopend 
een epileptische aanval probeert
te camoufleren. Het blijkt echter
mee te vallen. “Wat bun ik toch ne
stomme koo. Völ te völle zoppene 
en veur ‘t eerst ne joint erookt op
de reaggaeweide. Dat doo’k nooit 
weer, moar was ‘t jofel ...” Daarna
een bulderende lach. Ik knap op 
en wil bijna terug ... Toch de juiste 
keus geweest merk ik vanmorgen.
Nog een keer gas d’r bi-j vanda-
ge…

Gigantisch
Deel 4
‘’t Normale gerei weer an, de por-
temonnee an de oplader. ‘t Zit d’r 
weer op. De zwaarste vierdaagse 
van Nederland. Met een lange 
eindsprint de Zwarte Cross 2016 
afgesloten. Superlatieven kom ik 

weer te kort om deze jubileume-
ditie te beschrijven. 220.000 eens-
gezinden, geen enkele wanklank. 
Ik geef het je te doen. Als ik ‘s mid-
dags in een bomvolle beugelbar 
op een kluitje sta met m’n handen 
vol glimmende beugels, slaat een 
andere drankebroeder de spijker 

op de kop. “As disse tente in ‘t 
westen zol stoan, en zo dichte op 
mekare, hadden ze mekare al lan-
ge met de fessen op de kop ehou-
wen.” Glimmende gezichten van 
zon, drank, plezier en trots.

‘Say yes to apartigheid en no te-
gen narigheid’
Voordat je het terrein op komt 
zet je je draf als automatisch een 
versnelling hoger. Je wilt nog snel-
ler naar binnen. Een enthousiast 
spelende fanfare, waar het zweet 
onder de grote hoofddeksels van-
daan loopt, staat je op te wach-
ten, je wordt toegejuicht vanaf 
twee tribunes. Fantastisch! Boh 
Foi Toch is weer ouderwets, de 
Motorband valt ook zonder boeg-
beeld Bennie Jolink in de smaak. 
Remko Keizer (Heino’s) neemt de 
honneurs waar. “Hee papa wat 
zee’j d’r inens jong oet,” roept Gijs 
Jolink tegen de ‘stand-in’ van zijn 
vader. ‘n Verjongingskuur jongen,” 
antwoordt deze lachend. En doar 
knapt ‘t weer hen. De mannen 
van Direct laten zien dat ze weer 
onmundig veel zin hebben om te 
knallen. “We zijn supertrots dat 
we hier al voor de zesde keer mo-
gen staan,” roept zanger Marcel 
Veenendaal. Met dee gammele 
peute dut hee ‘t good. Afgelopen 
week liep hij nog op krukken van-
wege een gebroken voet, afgelo-
pen week pas opgelopen. Maar 
zoals in een of ander boek van 

2016 jaar geleden al eens beschre-
ven werd kan genezing soms zeer 
snel gaan. De Zwarte Cross is nu 
eenmaal een kuuroord. Hier knapt 
een mens van op. ‘Say yes to apar-
tigheid en no tegen narigheid.’

‘Kroekie’
Als we ergens een stukje schaduw 
gevonden hebben bij een bar pos-
teren we ons daar een tijdje. Ster-
ke verhalen, bulderende lachsal-
vo’s, Achterhoekse humor. “Jam-
mer dat den stunt neet deur kon 
goan met den stuntman,” roept 
iemand tegen Zwolle’s (bi-j Grol-
le) local hero ‘Kroekie.’ “Hadden 
ze oe toch wal in können zetten?” 
Dan komt een vrouw voorbijlopen 
in een lange rok die een afkomst 
van de Veluwe doet vermoeden. 
“Dat bunt van dee fienen,” roept 
iemand. “Moar a’j moar wet bi-j 
dee fienen, hoe langer d’n rok, 
hoo natter ‘t hok.” Kearls onder 
mekare. De route volgt langs plek-
ken waar we nog niet geweest zijn. 
De Gaybar mag zich in een warme 
belangstelling verheugen, ook en 
misschien wel vooral, bij hetero’s, 
althans dat waren ze nog wal too 
ze d’r ingingen. Beregezellig, al is 
‘t neet miene muziek. In de reg-
gaeweide heerlijk relaxed, en de 
loch van goedkopen shag. Op het 
terrein naar een andere bar loop ik 
Superboer Jan Vreman tegen het 
lijf met zijn vrouw. Hij geniet met 
volle teugen. “Gigantisch, dat is ‘t 

hier,” is zijn quote. Zeer benader-
baar. Gewoon een jofele Kottense
jongen. Bryan Smeets poseert ook
gewillig met fans.

‘Dat wijf was goed pa’
Ik waag me ook aan Adele in de 
Undercovertent. Ook dat kan op
de Zwarte Cross. Een bomvolle
tent geniet van de zoetsappige
liedjes die ook in de Undercover-
tent voor kippenvel zorgen. Stel-
letjes kruipen tegen elkaar aan.
Ook kleine Ome Wally kom ik te-
gen. “Dat wijf was goed pa, en ze
zag er nog lekker uit ook,” lacht ie
met pretoogjes die ik herken. Neet 
van ne vrömden dus! Een paar uur 
later stamp- en dampwerk met 
werk van AC/DC. Een klein jon-
getje met een opblaasbare gitaar 
mag meedoen. Tussen zijn oren 
die volgepropt zijn met geluidsbe-
scherming een ‘big smile’. Met de
muzikale opvoeding in de Achter-
hoek zit het wel goed, stel ik vast. 
De slotact in de Undercovertent 
die zich in een megapopulariteit
mag verheugen. Even daarvoor 
Jovink als slotact op het Hoofd-
podium. Knappen in de hoogste 
versnelling. Eén voor één sluiten 
de themaweides en komt er lang-
zaamaan een einde aan een uniek
feest. The day after ... het aftellen
begint weer naar de editie 2017.
Dan bu’w d’r weer bi-j ...i-j toch
ok?

‘Wi-j zeet mekare!’

Fanfare langs de crossbaan. Foto: Johan Baakman/ AchterhoekFoto.nl

Het is heerlijk relaxen in de ‘Dampkring’. Foto: Paul Harmelink/ AchterhoekFoto.nl
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Seizoen voor Peter Beunk 
voorlopig ten einde

HENGELO - Het zit de Achterhoekse zij-
spancrossers dit seizoen niet erg mee. 
Daniël Willemsen herstelde snel na zijn 
kaakoperatie, maar tijdens de Grand Prix 
van Strassbessenbach (Dld.) raakte zijn 
bakkenist Peter Beunk gewond aan zijn 
hoofd door een steen. Na een verblijf van 
enkele dagen in het ziekenhuis te Aschaf-
fenburg is hij inmiddels weer thuis in 
Hengelo Gld. Koen Hermans reed de twee 
manches wel uit, maar moest zich tevre-
den stellen met een negende plaats in het 
dagklassement.

Voor Peter Beunk was het al tijdens de kwa-
lificatierace afgelopen. Peter vertelt: “In 
een bocht helde ik net over naar de andere 
kant toen een steen uit het achterwiel van 
een voorganger over de schouder van Da-
niël tegen mijn hoofd vloog, net onder de 
helm. Daniël zette de combinatie direct aan 
de kant en ik moest worden afgevoerd naar 
het ziekenhuis, waar bleek dat ik drie flinke 
barsten had opgelopen aan voorhoofd en 
zijkant van de schedel.”

Dinsdag mocht hij weer naar huis, maar 
voorlopig zal hij rust moeten nemen en 
niet kunnen crossen. “Het gaat al elke dag 
beter, al heb ik wel overal een zonnebril bij 
de hand. Ik ben nu onder controle van een 
traumachirurg in Doetinchem, maar mag 
voorlopig niet sporten. Voor de titel waren 
we toch al kansloos, dus neem ik maar een 
extra lange vakantie. Maar ik kan toch niet 
stilzitten, dus zodra het kan ga ik wel weer 
fietsen”, aldus de Hengeloër.
Daniël Willemsen is intussen naarstig op 
zoek naar een vervangende bakkenist die 
hem de resterende vier GP’s terzijde kan 
staan, waardoor hij niet verder afzakt in het 
WK-klassement.

Wereldtitel naar België
De wereldtitel gaat dit jaar hoogstwaar-
schijnlijk naar België. Adriaensen/Daiders 
en Hendrickx/v.d. Boogaart wonnen elk een 
manche, de dagoverwinning in Strassbes-
senbach ging naar Adriaensen die verder 
uitliep in de tussenstand van het WK. Beste 
Nederlanders zijn momenteel de gebroe-
ders Bax op de vijfde plek, maar zij vormen 
geen bedreiging meer voor de Belgen.

Team Hermans/van Gaalen konden zich 
niet in de strijd om het podium mengen. 
Door pech bij de kwalificatie moesten ze op 
de tweede rij starten. In beide manches was 
de start slecht en kwamen ze in de drukte stil 
te staan, waarna een inhaalrace begonnen 
moest worden. In de eerste manche reden 
ze van 25 naar 10, in de tweede manche van 
28 naar 12. Op zich een uitstekende prestatie 
omdat inhalen in Strassbessenbach lastig is, 
maar het leverde slechts 20 WK-punten op.
Justin Keuben en Dion Rietman reden beide 
manches uit en waren tevreden als 28e en 
26e te worden afgevlagd.

Daguitslag: 1. Adriaenssen 47 punten, 2. 
Hendrickx 45, 3. Brown 42, 4. Giraud 33, 5. 
Bax 32, 6. Cermak 31, 7. Wilkinson 25, 8. Jar-
vis 25, 9. Hermans 20.

Tussenstand WK: 1. Adriaenssen 284 pun-
ten, 2. Hendrickx 265, 3. Brown 234, 4 Giraud 
215, 5. Bax 183, 6. Cermak 183, 7. Vanluche-
ne 181, 8. Willemsen 158, 9. Hermans 140, 
10. Wilkinson 139.

Er staan nog vier GP’s op het programma: 
31/7 Letland 7/8 Estland 28/8 Zwitserland 
(Roggenburg) 18/9 Duitsland (Rudersberg).   
 

EENN OVOVERRZICCHTT VAANN ZOZOMEERSSE FFESTTIVAALS
&& EVVENNEMMENNTENN IN DDE AACHHTERHOOEKK

Theater & podium
Muziek & festival

Kunst
(Streek)cultuur

Film & poëzie

WWWWW.CULLTUUURRZOOMERRACCHHTERHHOEEK.NL

TRACTORPULLING  
LOCHEM
’t Geet weer gebeuren! Alle Nederlandse Truck- en Tractorpulling-klassen 
die mee rijden onder de vlag van de Nederlandse Truck- en Tractorpulling. 
De start is om 3 uur ’s middags en er wordt gereden tot ongeveer 10 uur 
’s avonds, dus zowel bij daglicht als bij avondlicht laten de krachtpatsers 
van de Nederlandse competitie hun krachten meten met de Orange Keep 
Moving sleepwagen. Het terrein is al om 12.00 uur open.

LOCATIE   Lochem
WEBSITE   www.tractorpullinglochem.nl 

06 
AUG

ST
RE

EK

SCHUTTERSBOGENROUTE
Voor de 24e keer worden er in Didam schuttersbogen geplaatst ter ere van 
de koningen en schutterijen. Vorig jaar werden er maar liefst 45 schutters-
bogen geplaatst, de een nog fraaier dan de ander. Duizenden deelnemers 
hebben in de afgelopen jaren genoten van deze kleurrijke route en reeds 
meerdere malen gefietst.

LOCATIE   Didam, Loil, Nieuw Dijk

7 & 8 
AUG

ST
RE

EK
‘16

27E EDITIE HUNTENPOP
Ook in 2016 zal Huntenpop weer een gevarieerd programma bieden. Zo 
kan de jeugd lekker losgaan op de nieuwste hiphop -/ en dance acts, staan 
er (inter)nationale topacts op de verschillende podia, maar is er ook nog 
steeds genoeg ruimte om nieuw talent te ontdekken of te dansen in de 
“Voute Kroeg”.

LOCATIE   DRU Park, Ulft
WEBSITE   www.huntenpop.nl

12 
& 13 
AUG

FE
ST

IV
AL

Willemsen/Beunk in actie tijdens de kwalificatierace in Strassbessenbach. Foto: Albert Schreuder

Start kwalificaties Strassbessenbach. Foto: Tamara Schreuder
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21e Internationale Combinerace 
Mariënvelde
Nieuw dit jaar: 
demo-autocross 
van HACC
MARIËNVELDE - In het weekeinde 
van zaterdag 13 en zondag 14 
augustus 2016 organiseert de 
Motorclub Mariënvelde (MCM) 
wederom een Spektakelweek-
end rondom racende combines 
en ander gemotoriseerd vervoer.

Het Spektakel evenement begint 
op zaterdagavond 13 augustus in 
de grote feesttent met een ‘dors(t)
feest. De tent is open om 20.30 uur. 
Vanaf 22.00 uur zal de Band zon-
der Banaan de feestvreugde naar 
ongekende hoogten trachten te 
stuwen. Voor de voorverkoop zie 
de website; kaarten zijn ook ver-
krijgbaar aan de kassa, maar vol 
is vol.

Combinerace
Op zondag 14 augustus start de 
Combinerace vanaf 11.00 uur met 
een presentatie en remmentest 
van de diverse deelnemers. De 
combinerace worden verreden in 
verschillende klassen; standaard- 
en vrije klasse voor de heren, en 
een damesklasse met zowel stan-
daard- als vrije klasse. De wed-
strijd in Mariënvelde is de vierde 
in de reeks van vijf die meetelt 
voor het Nederlands Kampioen-
schap. En meestal de doorslagge-
vende wedstrijd is in dit kampi-
oenschap. De deelnemers in het 
internationale veld zijn afkomstig 
uit Nederland, Duitsland, België 
en Luxemburg.
Ook het plaatselijke C.R.M.-team 
is met drie machines aanwezig. 
Ralph klein Gunnewiek, en René 
Krabbenborg komen met twee 
snelle machines uit in de stan-
daard klasse; de special combine 
van Joeri Domhof, Bart klein Hol-
kenborg en Jelle Reukers strijdt 

mee voor de punten in de vrije 
klasse. Samen zijn zij de rijders 
van de spectaculaire eigenbouw 
special combine ‘General Lee’.

Spektakel
Tussen de combineraces door 
wordt het publiek op ludieke wijze 
vermaakt. Er is een Banger-cross, 
een soort autorodeo. Nieuw dit 
jaar is de demo-autocross van 
HACC, de Halse Autocross Club. 
Met auto’s uit de junior-, stan-
daard-, toerwagen-, kever-, sprint 
1600 en de superklasse zullen zij 
laten zien, wat je kunt terwijl je de 
auto wel heel houdt. Hoge snelhe-
den en schitterende inhaalacties 
zijn gegarandeerd.

Ook is er dit jaar een demo van de 
gazonmaaierracers: standaard zit-
maaiers, ontdaan van hun maai-
blad met enkel als taak zo snel 
mogelijk de rondjes afleggen. Het 
geheel zal aan elkaar gepraat wor-
den door de presentatoren Wim 
Bremmer (stem zonder rem) en de 
plaatselijke spraakwaterval Dirk-
Jan Vreeman. Zondagmiddag is 
er als besluit de Destructionderby 

met de bangers. Bedoeling is, dat 
er slechts één auto nog rijdend de 
arena kan verlaten. Wat overblijft, 
is een verwrongen berg blik en 
staal, waar oud ijzer handelaren 
watertandend naar zullen kijken.
Voor de kinderen is er gratis kin-
dervermaak: een luchtkussen, 
schminken en ranja. Er is voor ie-
dereen volop gelegenheid om de 
inwendige mens te versterken.

Zondagmiddag direct na de cross 
en de daarbij behorende prijsuit-
reiking, barst het Combinefeest 
los in de feesttent. Het muzikale 
optreden wordt hierbij verzorgd 
door de band ‘Old Ni-js’, rocken 
met covers van Normaal. Dit zal 
vanaf ongeveer 16.30 uur zijn.
    
 
Locatie
Het evenement vindt weer plaats 
aan de Zanddijk/Zompweg tussen 
Mariënvelde en Halle. Entreeprij-
zen staan op de website van de 
organisatie.
   

 ■ www.spektakelweekend.nl

Rommelmarkt bij
Camping Kom-Es-An
HENGELO - Al sinds jaar en dag 
organiseert camping Kom-Es-An 
op de eerste zondag van augustus 
haar Kom-Es-An dag, Deze 7 au-
gustus dient in het teken te staan 
van gezelligheid en gemoedelijk-
heid.

Vaste prik op deze dag is de rom-
melmarkt van 12.00 tot ongeveer 
16.00 uur. Niet alleen campinggas-
ten, maar ook alle mensen van bui-
ten de camping verkopen hier hun 

spulletjes, van tweedehands tot 
nieuw. Daarnaast is er een gezellig 
terras en voor de kinderen is er een 
springkussen en ook het zwembad 
is geopend. De toegang tot deze 
rommelmarkt is gratis. Als er nog 
mensen zijn die deel willen nemen 
aan de rommelmarkt, kunnen zij 
contact opnemen met de receptie.
   

 ■ Zie de advertentie in dit blad.

   

Zutphen in beweging

ZUTPHEN - Begin volgende maand 
gaan de eerste buurtsportcoaches 
aan het werk in de wijk. Eerst nog 
achter de schermen wordt handen 
en voeten gegeven aan de doelstel-
ling om Zutphen letterlijk in be-
weging te krijgen. De laatste hand 
wordt gelegd aan de Agenda Sport 
en Bewegen. Niet alleen sport in 
het algemeen beter op de kaart zet-
ten, is een van de doelstellingen, 
maar ook het daadwerkelijk laten 
inbedden van bewegen in de da-
gelijkse context van school en werk 
en de directe thuisomgeving. Na de 
zomer hoopt de gemeente de agen-
da ook daadwerkelijk te kunnen 
gaan uitvoeren. Uit een represen-
tatief inwonerspanel dat is gehou-
den, blijkt dat ruim dertig procent 
van de Zutphense inwoners meer 

aan sport zou willen doen. Tijd en 
geld vormen geregeld een belem-
mering. Het toegankelijker maken 
van sport en het aan te laten sluiten 
bij de dagelijkse gang van zaken 
zouden bij deze drempels kunnen 
helpen. Bijna 195.000 euro krijgt de 
gemeente jaarlijks vanuit het rijk 
te besteden om de agenda uit te 
voeren. Daarom komt er voor elke 
wijk een buurtsportcoach die met 
de mensen en (sport)organisaties 
in de wijk verbindingen gaan leg-
gen. Kinderen op een laagdrempe-
lige manier laten kennismaken met 
sport, maar ook het inzetten van 
vrijwilligers in de sportkantine is 
daarbij een denkbare vorm. 
   

 ■ www.zupthenactief.nl

Volgende IRRC 
race is in Tsjechië
HENGELO/CHIMAY - Joey den Bes-
ten uit Halle pakte twee tweede 
plaatsen tijdens de derde ronde 
van het International Road Racing 
Championship kampioenschap 
in Chimay. Alleen de naaste con-
current Marek Cereny, was snel-
ler dan de Performance Racing 
Achterhoek coureur. Het werd in 
Chimay een geweldige dag voor 
Lesley ten Tusscher, die titel ver-
overde in de BeNeCup Supersport.

Joey den Besten had de pole posi-
tion veroverd in de IRRC Supers-
port. De Performance Racing Ach-
terhoek coureur moest in beide 
wedstrijden alleen zijn concurrent 
Marek Cerveny voor laten gaan. 
De Tsjech was voornamelijk snel-
ler op de lange rechte stukken, 
waar Den Besten bij het aanrem-
men meters goed maakte.

Den Besten staat nu tweede in het 
kampioenschap, met tien punten 
achterstand op Cerveny. Bobby 
Bos werd in de eerste race derde, 
in de tweede manche eindigde 
hij achter Laurent Hoffmann als 
vierde. Michael Hofman reed ook 
in deze categorie. In de eerste race 

finishte hij als elfde. In de tweede 
manche moest Hofman zijn motor 
in de pits parkeren met een tech-
nisch probleem.

De andere coureur van Perfor-
mance Racing Achterhoek Jochem 
van den Hoek kende een onge-
lukkige start van de wedstrijd-
dag, toen hij zijn motor met een 
technisch probleem van de grid 
moest duwen bij de eerste IRRC 
Superbike wedstrijd. In de tweede 
manche kon Van den Hoek geluk-

kig wel van start gaan. In de race 
knokte Van den Hoek zich naar 
voren en de coureur van het team 
van Tonny Wassink uit Hengelo 
Gld. Jochem eindige uiteindelijk 
op een zevende plaats. De beide 
wedstrijden in de Superbike-cate-
gorie werden gewonnen door Vin-
cent Lonbois. Het Performance 
Racing Achterhoek kon rekenen 
op veel supporters uit de regio die 
waren afgereisd naar Chimay dat 
gelegen is vlakbij de Franse grens. 
Zij hadden een rit van dik vier uur 
er wel voor over om Den Besten en 
v.d. Hoek te zien vlammen.

Lesley ten Tusscher pakte in Chi-
may de BeNeCup Supersport titel. 
Ten Tusscher had op voorhand 
goede papieren om kampioen te 
worden, maar de coureur uit Al-
melo moest de klus nog wel even 
klaren. In de wedstrijden had hij 
met zijn Suzuki moeite om de 
snelste rijders te volgen. Ten Tus-
scher eindigde tweemaal als zes-
de, wat ruim voldoende was om de 
titel mee naar huis te nemen.

De clubleden van de Hamove had-
den zich zoals gewoonlijk weer 
van hun allerbeste kant laten zien. 
De volgende I.R.R.C race is over 
twee weken in Tsjechië op het 
prachtige circuit van Horice.

Den Besten tweede in IRRC en Ten
Tusscher pakt BeNeCup titel in Chimay

Den Besten goed voor tweemaal het po-

dium. Foto: Henk Teerink

Destroyer Ralp. Foto: PR

Het gezellige terras van Camping Kom-Es-An. Foto: PR

Goud zoeken was nog nooit zo gemakkelijk in Hengelo GLD
Heerlijk, het is zomer. Veel men-

sen vertrekken de aankomende 

weken naar bestemmingen in 

binnen- en buitenland om van 

hun vakantie te genieten. Tip 

voor de thuisblijvers? Lekker 

gaan klussen. Profiteer dan ook 

direct van de goudactie van 

Deco Home Harmsen! 

Wie zijn huis schildert, heeft goed gereedschap nodig. En voor wie verf koopt, is het 

ook heel belangrijk om daar het bijpassende gereedschap bij te kopen. Zoals Zweedse 

meubelen gek zijn op Zweedse sleuteltjes houdt ook verf van een vertrouwde kwast. 

Het resultaat wordt beter, en het werkt ook nog eens fijner! Bij Deco Home Harmsen in 

Hengelo begrijpen ze dat. ‘’Wie in de winkel verf koopt, krijgt vanaf nu HET Gouden 

Ticket! 

Het gouden ticket met een kortingsbedrag t.w.v. 25% van de aankoopprijs is direct te 

besteden aan goed gereedschap. Wij zullen bewijzen, dat goed gereedschap het halve 

werk is’’

Het persoonlijk aangeboden ticket geeft tevens korting op raamdecoratie, gordijnen, 

behang en vloeren. 

Deco Home Harmsen won in 2015 de prijs voor beste verf- en behangspeciaalzaak 

van Nederland onder andere op de punten klantgerichtheid, uitstraling van de winkel, 

assortiment en ook de heldere visie op de toekomst. Deco Home Harmsen is dus niet 

alleen de beste verf- en behangspeciaalzaak, maar nu dus ook de voordeligste! 

Het bedrijf verkoopt sinds enige tijd ook via het internet verf en gereedschappen. 

Dagelijks worden er vele pakketten door Nederland verspreid met verf geleverd uit de 

Achterhoek! U kunt als klant woonachtig in de Achterhoek ook professionele en doe-

het-zelf verf online bestellen op Onlineverf.nl en vervolgens in de winkel afhalen. Toch 

liever eerst even ruiken, proeven, kijken en voelen in de winkel / Experience center? U 

bent iedere dag van 08.30uur – 17.30uur van harte welkom aan de Zelhemseweg 21 in 

Hengelo Gld. 

Dinsdag 26 juli 2016 17     Contact Bronckhorst Noord



Actie loopt t/m 30 juli a.s.

FIETSMANDEN

FIETSTASSEN

KETTINGSLOTEN

T.W.V. 

150,-

FIETSENDRAGERS

KØNIGER ZADELS

FIETSNAVIGATIE

ACCU UPGRADE**

BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE E-BIKE

GRATIS ACCESSOIRES
NAAR KEUZE

Stuur de coupon zonder postzegel naar 
Stella Fietsen, antwoordnummer 725, 8070 WB Nunspeet
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Bezoek ons en maak uw e-bike compleet!

Naam

Adres

Postcode/Plaats

E-mail

Telefoon

Ja, stuur mij de gratis brochure!

Dhr. Mevr.

1607-HaH-BDU

Digitale 
brochure? 
Vraag ‘m aan op 

onze website!
Direct de 
actuele prijz

en?

STADS- EN TOERFIETSENE-BIKES VOOR SPECIALE BEHOEFTENWINNAARS E-BIKE TESTSMIDDENMOTOR FIETSEN Tijdelijk E-bikes al v.a.

999,-

LIVORNO
Genomineerd voor 
beste e-bike van 2016

NIEUW

slechts

263 stuks
op voorraad

slechts
98 stuks

op voorraad
OP = OP

OP = OP

slechts
500 stuks
op voorraad

OP = OP

100.000meer dan tevreden klanten!

PURMEREND

WADDINXVEEN

BEST

NUNSPEET

ASSEN
TEXEL Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

E-bike Testcenters

208

83

6

E-bike specialisten

mobiele teams

Assen
Zeilmakerstraat 30

Purmerend
Netwerk 3

Waddinxveen
Beethovenlaan 72

Nunspeet
Oosteinderweg 90

Den Burg (Texel)
Weverstraat 70

Testen in uw woonplaats?
Bel 0341 - 25 22 66

Fabriek & Testcenter

Ook verhuur!

Gratis!

Best
Bosseweg 35



Tweede Kamerleden PvdA bezoeken 
Bronckhorst

Kijken in 
Halle Heide
BRONCKHORST - In juli bezochten 
de Kamerleden Henk Leenders 
(natuur en agrarische sector) en 
John Kerstens (werk) de provin-
cie Gelderland. ‘s Morgens waren 
zij in de Liemers, in de middag 
in Bronckhorst. Fractieleden van 
de PvdA Bronckhorst en Provin-
ciale Staten en PvdA Wethouder 
Antoon Peppelman waren daarbij 
ook aanwezig.

De PvdA-fractie in Bronckhorst 
had een programma samenge-
steld in Halle Heide. In één vier-
kante kilometer zijn daar de twee 
belangrijkste actuele thema’s voor 
Bronckhorst of zelfs voor de Ach-
terhoek goed zichtbaar: De krimp 
en de toekomst van de landbouw.

Er gebeurt veel in de landbouw, op 
wereldschaal, op Europees en lan-
delijk niveau en dus ook in Halle 
Heide. De nieuwe bestemmings-
plannen en de omgevingswet ver-
eisen keuzes van de gemeentes. 

In Halle Heide is een kleinschalig 
biologische boerderij, een grote 
melkveehouderij met 300 koeien 
zonder weidegang en er zijn meer 
traditionele familiebedrijven met 
80 tot 100 stuks melkvee.
Het gezelschap bezocht het be-
drijf van de familie Hebbink op de 

Potronsdijk. Twee vertegenwoor-
digers van LTO schoven hier aan. 
Tussen de koeien werden visies 
uitgewisseld en de actuele proble-
men en ontwikkelingen bespro-
ken.
Veel agrarische bedrijven voegen 
nieuwe functies toe aan hun be-
drijf. Den Besselder, 300 meter 
verderop, ontwikkelt zich van een 
boerenbedrijf naar een activitei-
tencentrum met sportcursussen 
en behandelingsmogelijkheden 
voor jongeren. De gebroeders Vos 
deelden hun enthousiasme, maar 
ook hun zorgen en hun plannen 
met de Kamerleden, wethouder 
en fractieleden.

De middag werd afgesloten met 
een bezoek aan het Heidehuus. 
Door de krimp komen veel pan-
den leeg te staan. Dat is in veel 
kernen in de Achterhoek - en 
Nederland - het geval. Voorzitter 
Ab Wisseling beantwoordde de 
vragen: Waarom lukt het in Halle 
Heide om het schoolgebouw om 
te bouwen tot een gemeenschaps-
huis? Wat zijn de succesfactoren 
en wat zijn de risico’s?

In het Heidehuus werd, onder het 
genot van een bescheiden maal-
tijd, de dag nabesproken. Daarna 
reden de Kamerleden weer terug 
van Bronckhorst naar Arnhem en 
Breda.

DOESBURG - Op 30 en 31 juli 2016 is 
het weer zover: de rommel- hobby 
& markt met daarbij de Fancy Fair 
van Camping Het Zwarte Schaar 
staat weer op het programma. Dit 
jaar plakken zij er ook het woord 
zomermarkt bij aan. Dit om het as-
sortiment te vergroten.
Tijdens deze dagen is er van alles 
te doen voor jong & oud. Rad van 
Fortuin, Oud Hollandse spelen, 
Kinderattracties met als hoogte-
punt de jaarlijkse grandioze ver-
loting met mooie prijzen. Het pro-
gramma is als volgt:

30 juli:
Zomer/Hobby/Rommelmarkt van 
10.00 uur tot 16.30 uur, Fancy Fair 
vanaf 11.00 uur. Aansluitend ge-
zellige muziek op het terras van 
eetcafé Het Zwarte Schaar vanaf 
18.00 uur.

31 juli:
Zomer/Hobby/Rommelmarkt van 
10.00 uur tot 16.30 uur, Fancy Fair 

vanaf 11.00 uur. Trekking super-
verloting om ongeveer 17.00 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd 
bij Camping Het Zwarte Schaar, 
Eekstraat 17 te 6984 AG Doesburg.

   

 ■ Informatie aanvragen via info@
zwarteschaar.nl

Rommel- hobby & markt met 
Fancy Fair

Grote rommel-, hobby en zomermarkt met Fancy Fair bij Het Zwarte Schaar. Foto: PR

WW-uitkeringen in de Achterhoek 
gedaald
ACHTERHOEK - In de arbeids-
marktregio Achterhoek is het 
aantal WW-uitkeringen in juni 
met 2,9 procent gedaald tot 7.597 
uitkeringen. Dat zijn er 223 min-
der dan eind mei. De daling is 
sterker dan de landelijke daling 
van 2,1%.

Door het aanhoudende econo-
mische herstel komen er minder 
nieuwe WW-uitkeringen bij. In 
de eerste helft van 2016 zijn er in 
de Achterhoek 4.168 nieuwe WW-
uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 
600 minder dan in de eerste zes 
maanden van 2015, een daling van 
12%. De daling in de Achterhoek is 
daarmee sterker dan de landelijke 
daling van 9%. De afname van het 
aantal nieuwe WW-uitkeringen is 
het grootst bij uitzendbedrijven, 
op enige afstand gevolgd door 
handel, industrie en bouw. Bij de 
handel gaat het dan om dalingen 
bij detailhandel en groothandel. 
Bij het grootwinkelbedrijf is wel 
sprake van meer nieuwe WW-
uitkeringen, door faillissementen 

en reorganisaties bij verschillende 
winkelketens. Voor de langere ter-
mijn is de verwachting nog steeds 
dat de werkgelegenheid in de 
detailhandel toeneemt door de 
groeiende koopkracht van consu-
menten. In de Achterhoek is het 
aantal nieuwe WW-uitkeringen in 
gezondheidszorg & welzijn 3% la-
ger dan vorig jaar. In mei en juni 
was in deze sector de instroom 
van administratief personeel en 
van verzorgenden nog steeds rela-
tief groot. Daardoor is de daling in 
de Achterhoek minder sterk dan in 
veel andere Gelderse regio’s.

Vooral in sectoren die sterk af-
hankelijk zijn van het seizoen, 
zoals landbouw, bouw en horeca 
daalde het aantal WW-uitkeringen 
in juni ten opzichte van mei. Het-
zelfde geldt voor het aantal WW-
uitkeringen van mensen die als 
uitzendkracht aan het werk zijn 
gegaan in uiteenlopende secto-
ren. In de meeste andere sectoren 
bleef het aantal WW-uitkeringen 
min of meer gelijk.

Thuis- of buurtzorg
Vier zorginstellingen in de Achter-
hoek gaan onderzoeken of ze met 
z’n vieren één nieuwe thuiszorg-
organisatie kunnen vormen. Door 
de krachten te bundelen denken 
Careaz, Azora, De Gouden Leeuw 
Groep en Marga Klompé financi-
eel voordeel te kunnen behalen, 
de kwaliteit van de zorg te waar-
borgen en zoveel mogelijk mede-
werkers aan het werk te houden.
Daar wordt al een half jaar over 
nagedacht, maar pas vorige 
week hebben de vier organisa-
ties het in een persbericht laten 
weten. Een persbericht waarin 
het woord fusie zorgvuldig wordt 
gemeden. Ook wel terecht, want 
in strikte zin is daar misschien 
ook geen sprake van. Maar de 
vier organisaties zullen ook we-
ten, dat het woord fusie zo lang-
zamerhand een beetje een ne-
gatieve lading heeft gekregen. 
Domweg omdat een samengaan 
van twee (of meer) organisaties 
lang niet altijd zo positief uitvalt 
als tevoren werd beweerd. In de 
krantenwereld heb ik er een paar 
meegemaakt en aan den lijve on-
dervonden dat ze alleen maar tot 
verslechtering leidden. Voor wat 
betreft de gemeentelijke herinde-
lingen die de Achterhoek aan het 
begin van deze eeuw meemaakte 
kan ik het niet hard maken, maar 
ik heb toch heel sterk de indruk 
dat ook die niet veel positiefs 
hebben opgeleverd. Wel nieuwe 
gemeentekantoren (sommige te 
groot gebouwd, zodat ze deels 
alweer leeg staan), hogere lasten 
voor de inwoners en hier en daar 
een boel gedonder rond en over 
bestuurders, die blijkbaar toch 
niet op de goede stoel zaten.
Ik moet hierbij trouwens wel even 
een kanttekening maken: mis-
schien zijn ze met die herindeling 
juist niet ver genoeg gegaan. Had-
den ze Doetinchem met Brum-
men moeten samenvoegen. Dan 
had tenminste Niels Joosten kun-
nen blijven zitten.
Maar goed, we hadden het over 
die zorginstellingen. Zou dat idee 
van één grote thuiszorgorganisa-
tie nu het ei van Columbus zijn? 
Ik vrees van niet. Het zal ondanks 
alle goede bedoelingen uiteinde-

lijk wel weer te grootschalig wor-
den, met veel mensen op kantoor 
en (te) weinig op de werkvloer. 
Waarna er weer extra bezuinigd 
moet worden en nog meer men-
sen juist op de werkvloer het veld 
moeten ruimen. Want mensen op 
de kantoren (en zeker in de direc-
tiekamertjes) weten hun eigen 
onmisbaarheid altijd net ietsjes 
beter te verkopen.
In dezelfde krant waarin ik las 
over de thuiszorgplannen in de 
Achterhoek stond een interview 
met Jos de Blok, bedenker en 
voorman van Buurtzorg. Deze 
voormalig wijkverpleegkundige 
(tien jaar geleden werkte hij nog 
in Lochem) heeft bewezen dat 
het anders kan in de zorg. En 
daardoor beter. Niet voor niets 
is Buurtzorg de snelst groeiende 
organisatie van Nederland. En de 
aanpak van De Blok (werken in 
kleine, zelfstandige teams, op de 
werkvloer nemen de mensen zelf 
beslissingen, er is een minimum 
aan overhead nodig, het draait al-
tijd om de cliënt en dat alles met 
minder kosten) geldt inmiddels 
internationaal als een voorbeeld.
In het interview heeft De Blok - op 
milde toon, dat is kenmerkend 
voor de man - kritiek op de zorg-
organisaties en -instellingen, die 
teveel in bureaucratie hebben ge-
stoken en te weinig in kwaliteit. 
Daardoor, constateert hij, zijn er 
inmiddels veel te weinig gekwali-
ficeerde verpleegkundigen. “Ver-
zorgenden doen nu hun werk. 
Jonge meisjes, die voor een bijna 
onmogelijke opdracht worden 
gezet. Het zijn lieve meisjes, maar 
alleen met liefde red je het niet.”
Buurtzorg is een succes, cliënten 
zowel als medewerkers ervaren 
de ‘De Blok-aanpak’ als een ver-
ademing. Vorig jaar hadden di-
verse Achterhoekse gemeenten 
de mogelijkheid de (door hen zelf 
veroorzaakte) problemen rond de 
thuiszorg door De Blok te laten 
oplossen. Met een op kleinscha-
ligheid gebaseerde aanpak die z’n 
nut allang heeft bewezen. De be-
sturen pakten die kans niet aan. 
Maar ja, wat verwacht je ook van 
organisaties die zelf het product 
zijn van grootschaligheid?

Zwaleman

V.l.n.r.: Henk Leenders, John Kerstens (beide PvdA Kamerlid), Anna-Lena Hedin (PvdA-lid 

Provinciale Staten), Claudia Jansen (PvdA Zevenaar), Gerrit Hebbink. Foto: Cornelia Klas-

ter

V.l.n.r.: John Kerstens (Kamerlid PvdA), Anne-Lena Hedin (PvdA Provinciale Staten), Henk 

Leenders (Kamerlid PvdA), Claudia Jansen (PvdA Zevenaar), Johanna Bergervoet (fractie-

lid PvdA Bronckhorst) en Heimen Vos (Den Besselder). Foto: Cornelia Klaster
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Nostalgisch plezier bij De Waarbeek
HENGELO - Al ruim 90 jaar gaan 
kinderen uit de hele regio met 
hun klas naar De Waarbeek in 
Hengelo. Vroeger vaak op de 
fiets, vooral op Hemelvaartsdag, 
tegenwoordig ook met auto’s en 
bussen. Maar wat er ook veran-
derd is; De Waarbeek staat nog 
steeds garant voor laagdrempelig 
vertier voor de hele familie.

Door Kyra Broshuis

Sinds 2011 is het Overijsselse pret-
park in handen van Arijan van Ba-
vel en Joris Bengevoord. Zij heb-
ben De Waarbeek weten te behou-
den voor jongste generatie. “Zelf 
ben ik hier vroeger ook met school 
geweest en het mooie is: die school 
komt nog steeds.”, zo vertelt Joris 
Bengevoord enthousiast. Het park 
is bijzonder en dat merk je meteen 
bij binnenkomst. De ontvangst is 
vriendelijk, de sfeer zeer ontspan-
nen en het ziet er prachtig uit. “We 
hebben er wel heel veel aan moe-
ten doen, het was echt een beetje 
vervallen. We zijn trots op het re-
sultaat.”

Groen en gastvrij
Het park is bijzonder groen en dat 

biedt veel schaduw op de warme 
dagen. Overal staan picknicktafels. 
“Onze gasten mogen, als ze dat 
willen, hun eigen eten en drinken 
meenemen. Dat staat voor ons ook 
voor gastvrijheid. Natuurlijk heb-
ben we ook horeca op het park 
maar we willen de mensen wel de 
keus geven.” Een groot succes in 
het park is de recent aangeschafte 
Harry de Hengst, bekend van Te-
lekids. Trots is Bengevoord ook op 
de oudste nog werkende achtbaan 
ter wereld en het dagelijkse live en-
tertainment van mascotte Twekky. 
“Dat zijn de dingen die dit park zo 
bijzonder maken. We bieden elke 
dag een liveshow zoals bijvoor-
beeld minidisco. Zo willen we nog 
meer beleving aan het park toevoe-
gen. Dit park is bij uitstek geschikt 
voor kinderen in de basisschool-
leeftijd. Omdat het park relatief 
klein is, is het heel overzichtelijk. 
Ouders kunnen gerust op het ter-
ras aan het water wat drinken, de 
kinderen kunnen het terrein niet 
zomaar af en er is overal Wi-Fi.”

Wat direct opvalt, is de vrolijkheid 
van de kinderen en de stressvrije 
omgeving. Geen ellenlange rijen, 
geen overvolle wandelpaden maar 

uitgelaten kinderen en vriendelijk 
personeel. “Wij willen mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt hier graag een kans geven 
en dat werkt uitstekend. Dit is een 
positieve plek en biedt de mede-
werkers een droombaan. Veel van 
onze medewerkers zijn Wajongers 
en we zien ze hier echt opbloeien.” 
Plannen om het park uit te breiden 

hebben de jonge ondernemers 
niet. “We willen het hier nostal-
gisch houden. De kinderen mogen 
overal in, er zijn geen eisen aan 
verbonden maar de veiligheid is 
uiteraard gewaarborgd. Het is en 
blijft bovenal een laagdrempelig 
familiepark.”
Feestelijke zomerdagen
Deze zomer organiseert De Waar-

beek drie weken lang speciale 
feestelijke zomerdagen. De eerste 
wordt gehouden op woensdag 27 
juli en staat in het teken van Poké-
mon Go. De tweede en derde zo-
merdagen zijn op 3 en 10 augustus 
en dan worden de Twekky’s Zo-
merse Talentenshows gehouden. 
De laatste zomeravond, op 17 au-
gustus, wordt een groot zomercar-
naval gehouden van 16:00 tot 22:00 
uur.

Lezersactie
Voor de lezers van deze krant is 
er een speciale lezersactie, zie 
de kleurplaat hieronder. Wie de 
kleurplaat mooi inkleurt en afle-
vert bij of opstuurt aan Achter-
hoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 
DB Lichtenvoorde, maakt kans op 
vrijkaartjes voor De Waarbeek. De 
kleurplaat moet op 15 augustus 
binnen zijn bij Achterhoek Nieuws. 
Wel even naam, adres en telefoon-
nummer op de kleurplaat invullen. 
Prijswinnaars krijgen automatisch 
bericht. Familiepark De Waarbeek 
is te vinden aan de Twekkelerweg 
327 in het Overijsselse Hengelo .
   

 ■ www.dewaarbeek.nl

Joris Bengevoord (midden) met de mascotte en een medewerker van De Waarbeek. 

Foto: Kyra Broshuis

Museumdag Erve Kots 
met ambachten
LIEVELDE - Op donderdag 28 juli 
is er van 11.00 tot 17.00 uur een 
museumdag in het openlucht-
museum Erve Kots, aan de Ei-
mersweg te Lievelde.

In het museum zullen op die dag 
de olierosmolen, de klompenma-
kerij, de smederij en de zagerij 
in werking zijn. In boerderij Kots 
worden knipmutsen gemaakt en 
in het Los Hoes breit Laura Grolse 
wanten volgens een eeuwenoud 
patroon.

Kinderen kunnen deze dag klomp 
schilderen, suikerhart versieren, 
weven, armband maken, brood-
bakken of spelen in de speeltuin.
Op diverse plekken in het muse-
um kunnen mensen genieten van 
allerlei ambachten, zowel nieuwe 
als oude. Zo zal de imkervereni-
ging alles vertellen over bijen en 
honing.
   

 ■ www.ervekots.nl

   

Zomeropening
Walburgistoren
ZUTPHEN - Deze zomer is er weer 
volop kans de Walburgistoren 
te beklimmen. Geniet van het 
uitzicht als het prachtige decor 
voor een onvergetelijke ervaring 
op 44 meter boven de stad.

Zelf deze bijzondere ervaring be-
leven? Elke donderdag en zater-
dag is de toren onder begeleiding 
van een torengids elk heel uur te 
beklimmen:

Donderdag: 12:00, 13:00 en 14:00 
uur.
Zaterdag: 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00 en 16:00 uur.

Voor de meest actuele informatie 
bezoek Facebookpagina ‘Walburg-
toren Zutphen’.
   

 ■ 0575-514178 (dinsdag t/m 
vrijdag 09:00-11:30 uur)

De kleurplaat voor 15 augustus inleveren bij / opsturen naar Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 SB Lichtenvoorde. 

Naam:  ..............................................................................................................Adres:  ..............................................................................

Postcode + woonplaats:  .................................................................................Telefoonnummer:  ...........................................................

Genieten van diverse ambachten. Foto: PR
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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.

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

Dagmenu’s van  25 juli t/m 30 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.

Maandag 25 juli    Gesloten

Dinsdag 26 juli        Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / 

Ĳs met slagroom

Woensdag  27 juli    Spinaziesoep /sjasliek spies met kerriesaus, 

aardappelen en groente

Donderdag 28 juli Wiener zwiebelrostbraten  met aardappelen en 

groente / vlaflip met slagroom

Vrĳdag 29 juli Uiensoep met crouton s/ wokki wokki van 

kipfilet met rĳst en rauwkost

Zaterdag 30 juli Huisgemaakte gehaktbal met frieten en 

rauwkostsalade / Ĳs met slagroom   (alleen 

afhalen of bezorgen)

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

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

 VIVA LA VLO 
HENGELO [gld] 

VLOOIENMARKT 
KOFFERBAKMARKT 

Zondag 14 augustus
10.00 - 17.00 uur 

TERREIN: De Hietmaat
Zelhemseweg 15

Aktie Gr.pl. €10,- / kr. €22.50
Inf. kr.hr. tel. 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

Wij zijn opzoek naar 
Logistiek medewerkers m/v 

in Varsseveld.
De werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit inruimen en 

orders verzamelen.
De werktijden zijn van 15:30 

tot 22:00 uur (richtijden). Wil je 
meer informatie bel met Nicole 

Roemaat of Monique Sikking 
0544-398877.

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



 

Jersey hoeslakens
100% gekamde katoen.
Lekker zacht en comfortabel.
Ook geschikt voor hoge matrassen.
1-persoons  van  23,95  voor  17,95

1-persoons XL  van  24,95  voor  19,95

twijfelaar  van  32,95  voor  24,95

2-persoons  van  39,95  voor  26,95

lits-jumeaux  van  44,95  voor  29,95

lits-jumueax XL  van  49,95  voor  34,95

Lakens 100% katoen
wit en gebroken wit
160/260  van  29,95  voor  19,95

200/260  van  39,95  voor  24,95

240/260  van  49,95  voor  29,95

60/70 slopen per 2 verpakt. 
 van  15,95  nu voor 12,95

Katoenen zomerdekbed
Vulling: 100% katoen. Tijk: 100% katoen.
Een echte aanrader voor de zomer! 
1 pers. 135/200 van 69,95 voor 39,95

1 pers. xl  135/220 van 79,95 voor 44,95

2 pers.  200/200 van 105,- voor 59,95

2 pers. xl  200/220 van 115,- voor 64,95

litsjum.  240/200 van 125,- voor 69,95

litsjum. xl  240/220 van 139,- voor 79,95

ZOMERDEKEN
Soepele wafeldeken van 100% katoen 
Ideaal voor de zomer!
1-persoons van 69,95 voor 49,95 
Lits-jumeaux van 99,95 voor 79,95

Texellent Wollen 4-seizoenen dekbed 
met 100% scheerwol en een katoenen 
tijk.
1 pers.  140/200 van 129,- voor 89,- 
1 pers. xl  140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers.  200/200 van 169,- voor 139,-
litsjum.  240/200 van 209,- voor 159,-
litsjum. xl  240/220 van 229,- voor 179,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering

DEKBEDDEN
Nightkiss donzen dekbed Voor een 
zeer scherpe prijs. 4-seizoenen dekbed
met een vulling van 90% ganzendons.
1 pers.  140/200 van 319,-  voor 199,- 
1 pers. xl  140/220 van 349,- voor 219,-
2 pers.  200/200 van 509,- voor 339,-
litsjum.  240/200 van 565,- voor 359,-
litsjum. xl  240/220 van 639,- voor 379,

Gilder 4-seizoenen dekbed
Anti-allergisch. 60º wasbaar
100% perkal katoenen tijk
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl  140/220 van 179,-  voor 115,-
2 pers.  200/200 van 249,- voor 159,-
2 pers. xl  200/220 van 279,- voor 175,-
litsjum.  240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl  240/220 van 319,- voor 199,-
litsjum. xxl  260/220 van 349,- voor 219,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering.

ZINDERENDE ZOMEROPRUIMING

Hoeslaken 100% katoen 
Uitstekende pasvorm, rondom elastiek.
Ook geschikt voor hoge matrassen.
80/200 van 27,95 voor 17,95

90/200 van 29,95 voor 18,95

90x210/220 van 31,95 voor 20,95

140/200 van 39,95 voor 26,95

160/200 van 44,95 voor 29,95

180/200 van 46,95 voor 31,95

180/220 van 49,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers. van 34,95 voor 27,95

2 pers. van 49,95 voor 39,95

Lits Jumeaux van 69,95 voor 49,95

Lits Jumeaux XL  van  79,95  voor 59,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen tot 70%

HOESLAKENS BADGOED

De Duif Wasservice! 
Bij de Bedshop is het mogelijk om uw dekbed, 

slaapzak of kussen op een professionele 
manier te laten reinigen en bij te laten vullen. 
Uw dekbed krijgt daardoor meer volume en 

voelt weer schoon en als nieuw aan.

Als u uw dekbed voor 11.00 uur brengt 
voor het wassen, is het dezelfde dag  

na 17.00 uur weer klaar.

ZOMERDEKBEDDEN

LAKENSETS VANAF 24,95

Keukensets keukendoek + theedoek
Elias, DDDDD en Jorzolino
per set nu vanaf   9,95

Cookaware keukenset  NU    9,95

Linnen glazendoeken  NU  6,95

Vaat/werkdoeken  4 voor  6,-

KEUKEN

Strandlakens
Keuze uit vele dessins vanaf 14,95

Zijden zomerdekbed
Vulling: 100% zijde. 
Tijk: 100% perkal-katoen.
Dit dekbed is het ideale zomerdekbed!
1 pers.  135/200 van 89,95 voor 49,95

1 pers. xl  135/220 van 99,95 voor 54,95

2 pers.  200/200 van 125,- voor 69,95

2 pers.  200/220 van 139,- voor 79,95

litsjum.  240/200 van 159,- voor 89,95

litsjum. xl  240/220 van 179,- voor 99,95

GESELECTEERDE 
VANDYCK, VOSSEN en CAWÖ

HANDDOEKEN 
IN DIVERSE MATEN

2 HALEN 
= 

1 BETALEN

De Witte Lietaer badgoed Dolce 
Super drogende handdoeken van
Egyptisch katoen
Baddoek 60/110  van  19,95 nu voor 14,95

Badlaken 70/140  van  30,95 nu voor 24,95

Gastendoek 30/50  van  6,75 nu voor 4,75

Washand 16/22  van  3,95 nu voor 2,75

KUSSENS
Synthetisch kussen Nightkiss
Tijk: 100% katoen satijn met rits
(navulbaar). Anti-allergisch.

van 34,95 p/st.   nu 2 voor 49,-

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.

van 39,95 p/st.  nu 2 voor 59,-

Climasoft stevig veren kussen 
70% ganzenveertjes en 30% dons

van 79,95 p/st.  nu voor 49,-

White pearl hoofdkussen
3 kamer comfort kussen
Buitenzijde 90% dons en binnenin
zachte eendenveertjes.

 nu 89,95

PIP HOMEWEAR
NU MET 

50% KORTING*
* uitgezonderd nieuwe collectie

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in diverse kleuren

nu met 25% Korting

 openingstijden:  ma. 13.00 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur / vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur. Elke laatste zondag van de maand koopzondag.

 Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshopdeduif.nl
Nieuw fi liaal : Haverstraatpassage 31  7511 EV  Enschede    tel. 053 - 4358359  enschede@bedshop.nl   Parkeertip: Irene Parkeergarage  o
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