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Vorden - Het gros van de eerste 140 
deelnemers die zaterdag waren ge-
arriveerd zijn zondagmorgen om 
half negen nog niet uit de veren. Het 
merendeel slaapt nog in hun tentje 
of slaapcabines op de evenemen-
tenweide van Kasteel Vorden. De 
eerste deelnemer uit Oostenrijk aan 
deze 70ste editie van de jaarlijkse 
internationale FIM Rally, die door 
de Vordense Auto- en Motorclub 
De Graafschaprijders onder auspi-
ciën van de Federation Internatio-
nal Motocycliste (FIM) deze week 
wordt georganiseerd, arriveerde vo-
rige week dinsdag al in Vorden. De 
Oostenrijker bood zich spontaan als 
vrijwilliger aan.

Een vijftal motorrijders uit het Zweed-
se Bollnas schuiven zondagmorgen 
om negen uur aan voor het ontbijtbuf-
fet, die alle deelnemers die deze week 
op de evenementenweide bivakkeren 
dagelijks krijgen aangeboden. Evenals 
een diner in de avonduren. De Zweed-
se groep heeft vanuit hun woonplaats 
1340 kilometers achter de wielen om 
deze week aan de FIM Rally te kunnen 
deelnemen. 

Twee tenten 
gingen de lucht in 
en beschadigden

Zweden behoort tot een van de 27 
deelnemende landen die aan het tref-
fen deelnemen. In totaal hebben zich 
1025 deelnemers aangemeld. Corrie 
Wetsteijn (71) is evenals Jan Abbink 
(55) een van 135 vrijwilligers die deze 
week bijna dagelijks de handen uit de 
mouwen steken. Wetsteijn verzorgt 
onder meer het secretariaat, Abbink 
wordt deze week op diverse ‘discipli-
nes’ ingezet: technische dienst, WC 

controleur en als verkeersregelaar. 
Voorzitter Bert Regelink van de orga-
nisatiecommissie is op deze vroege 
zondagmorgen al een druk ‘baasje’. 
Samen met Wouter Memelink, Ge-
rard Versteege en Gerard Hartman 
stuurt hij menige vrijwilliger aan. De 
immens grote tent (65 meter lang en 
25 meter breed) straalt op deze zon-
dagmorgen nog een serene rust uit. 
Daar zal de komende dagen onge-
twijfeld verandering in komen als alle 
deelnemers zich hebben gemeld. Elke 
avond zorgt de organisatie namelijk 
voor live muziek. Zaterdagmiddag 
moest De Graafschaprijders al direct 
een noodplan in werking zetten door 
de opkomende zomerstorm die over 

Nederland raasde. De organisato-
ren ontruimden namelijk het terrein 
en de tenten uit veiligheidsoverwe-
gingen. De 140 aanwezige gasten en 
tientallen medewerkers werden za-
terdagmiddag rond drie uur in allerijl 
bij Hotel Bakker ondergebracht. Een 
viertal zogenaamde houten ‘skihut-
ten’, die als verkooppunten van onder 
meer souvenirs worden ingericht, lie-
pen schade op. 
Ook twee tenten van enkele Zweedse 
deelnemers gingen de lucht in en lie-
pen schade op. Na ruim drie uur werd 
het terrein weer vrijgegeven en kon-
den de deelnemers en vrijwilligers 
weer terugkeren. Tot en met vrijdag 
vinden er diverse activiteiten op de 

Kasteelweide plaats in het kader van 
de FIM Rally en gaan de deelnemers 
op excursies. Woensdag 29 juli finisht 
elk land in het centrum van Vorden. 
Elk land wordt daar officieel ontvan-
gen en finisht onder de klanken van 
hun nationale volkslied. Het eerste 
land arriveert rond 10.00 uur, de laat-
ste deelnemers (Nederland) zullen 
14.45 uur arriveren in het centrum. 
Het centrum van Vorden is de ge-
hele dag afgesloten voor het overige 
verkeer. ‘s Avonds vindt de officiële 
opening van de 70e FIM Rally (20.00 
uur) plaats. Vrijdag 31 juli vindt om 
10.00 uur de Parade de Nations vanaf 
Vorden via enkele kernen van Bronck-
horst naar centrum Zutphen plaats.

Er heerste zondagmorgen rond de grote tent (65 meter lang en 25 meter breed) nog een serene rust. 

Vorden - Rondom en in de Lindesche Molen vond zondag 26 juli de derde 
Molenfair plaats. Iedereen kan tevreden op de fair terugkijken. Zowel de 
organisatoren als de 42 standhouders. De ruim 1000 bezoekers troffen mooi 
weer, ambachtelijke waren en lekkernijen. Ook waren er diverse beziens-
waardigheden als oude tractoren en stationaire motoren. 

Ook lokale verenigingen als vrouwen-
vereniging Linde en Volksfeest Linde 
waren vertegenwoordigd. Het molen-
plein werd deels overkoepeld door 
een grote parachute welke was opge-
hangen aan verreiker van loonwerker 
en verhuurbedrijf Bosch. De organi-
satie is erg tevreden over de opbrengst 
welke volledig gebruikt voor het on-
derhoud van de Lindesche Molen.
Al van ver was de molen in het open 
coulisselandschap te zien. De met 
vlaggetjes versierde wieken draaiden 
gestaag hun rondjes. De nationale 
driekleur was in top. Op het welkoms-
bord werd nadrukkelijk kenbaar ge-
maakt dat de opbrengsten van de fair 
geheel bestemd zijn voor het onder-
houd van de Lindesche Molen. Om 
specifieker te zijn: voor de ‘ondertafel’ 
van de achtkantige molen die uit 1890 
dateert. “Die wordt namelijk aange-
vreten door de bonte knaakkever”, zo 
verklaarde voorzitter Henk Ruiter-
kamp van de Stichting Lindesche Mo-
len die in 2010 eigenaar van de molen 
werd alsmede van de ondergrond en 
de overige aanwezige gebouwen. Zij 
beheren het geheel met vrijwilligers 
die zich verenigd hebben in de ‘De 
Vrienden van de Lindesche Molen’. 
Een andere groep zorgt voor de pro-
grammering van het kleine knusse 

theater dat zich onder de molen be-
vindt onder het titel ‘Theater onder 
de Molen’. De Lindesche Molen viert 
dit jaar haar 125-jarig bestaan. De 
geschiedenis van de molen gaat ech-
ter terug naar 1856. De familie Kel-
derman uit het Twentse Ootmarsum 
kocht in 1856 namelijk in de Lindese 
Enk een boerderijtje met een stuk 
hoog gelegen grond waar ze een loon-
maalderij begonnen. Nadat de molen 
door brand was verwoest is de hui-
dige molen in 1890 gebouwd. Het was 

Vorden komt langzaam in de ban van internationaal
motortreffen van VAMC De Graafschaprijders

De Lindesche Molen viert dit jaar haar 125-jarig bestaan, de geschiedenis van de molen gaat echter terug naar 1856

Alom tevredenheid op derde Molenfair Linde

Ruim duizend bezoekers voor de Lindesche Molenfair. 
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0573 - 251761

dan ook aardig dat de Oude Tractoren 
Club Mariënvelde naast diverse oldti-
mertractoren een kleine graanmolen 
van het merk Rebell hadden meege-
nomen. “Daar maalden vroeger de 
grotere en rijkere boeren hun graan 
mee. Daarmee waren ze niet afhan-
kelijk van de molenaar”, zo vertelde 
Eric Stoverink van de oldtimerclub. 
Inmiddels heeft palingroker Hans ten 
Broeke uit Zutphen niet over belang-
stelling te klagen. Talloze bezoekers 
kopen een pondje paling.



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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

   

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is,
geven wij u kennis van het overlijden van

onze lieve vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

  

Jan Albert Berenpas
   

Ab
  

sinds 26 augustus 2013 weduwnaar van
Rie Berenpas - van de Kamp

  

m Vorden
14 februari 1929

t Terborg
15 juli 2015

  

Carolien en Frans Felix - Berenpas
   Miriam en Ilker
      David
      Milan
  

   Martin en Eva
      Saar
      Teun
  

   Rianne en Robert
      Myrthe
      Lars
  

Ina en Freek Jurrius - Berenpas
   Kim en Sebastiaan
   Robin
  

Bert Berenpas
  

Ab Berenpas

  

Correspondentieadres:
Ina Jurrius - Berenpas
Lindenlaan 1
7001 CL  Doetinchem

  

De crematieplechtigheid heeft op 21 juli
plaatsgevonden.

KOEN!
KOM ES AN!

In de maand augustus 2015
kunt u ook betalen 

met de 8-hoekige munten van 
Café Uenk.

Vanaf 1-9-2015 zijn ze ongeldig.

Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575)

Hartelijk welkom op zondagavond 2 augustus bij de                  

ZANG- EN ONTMOETINGSDIENST  
ACHTERHOEK!
Spreker: Gijsbert Tomassen uit Ermelo
Thema: “Zegen en vloek“
Piano: Kees van Dusseldorp, Vorden

Aanvang 19.30 uur in “De Brink”, Stationsplein 12 te Zelhem
(ingang via de parkeerplaats aan de achterzijde, Industrieweg) 

www.stichtingdeopdracht.nl                                                   
info:  0314-622878  (fam. Zemmelink)

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje

Elyn Hanna
 

21 juli 2015
3700 gram, 51 cm, 12.20 uur

Trotse ouders en broertje
Ronald Heijink, Elles Zents en Cas

Hoetinkhof 102
7251 WE Vorden

INKOOP VAN ALLE METALEN
• Vandaag gebracht/gehaald gelĳ k betaald
• Hoogste dagprĳ zen
• Gratis plaatsing van containers

Bezoekadres: Loskade 3, 7202 CX Zutphen
Tel.: 0575 - 511506              www.schrĳ verschroot.nl
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Familie Waenink viert
368 huwelijksjaren

Hengelo - De familie Waenink, vroe-
ger wonend aan de Regelinkstraat 
13 in Hengelo, bestond uit elf kinde-
ren, waarvan er vier reeds overleden 
zijn. Vijf broers en zussen trouwden 
later dan hun broer en zus, maar wel 
in een korte tijd. 

Afgelopen periode vierden alle zeven 
echtparen hun feest, waarvan zes jubi-
lea. Harrie Waenink vindt het heel bij-
zonder. “We zijn allemaal nog in leven 
en hebben alle feesten samen gevierd. 
Op 5 juni vierden Annie en Anton hun 
50-jarige bruiloft. Dat was het laatste 
feestje in deze reeks. De boel is com-
pleet.” Op de foto staan (v.l.n.r.) Lies 

Waenink en Aloys Groot-Kormelink. 
Zij wonen in Hengelo en vierden hun 
50-jarig huwelijksfeest. Wilhelmien 
Waenink en Bart Zents, Doetinchem, 
50 jaar getrouwd. Annie Waenink en 
Anton Eugelink, eveneens uit Henge-
lo, 50 jaar. Riek Waenink en Bernard 
Eggink wonen in Amerika en zijn 63 
jaar getrouwd. Hendrik Waenink en 
Minie Wicherink uit Emmeloord zijn 
55 jaar getrouwd. Willem Waenink en 
Leida Roeling uit Keijenborg, 50 jaar. 
Harrie Waenink en Lies Balduk uit 
Vorden, 50 jaar.

Samen zijn de zeven echtparen 368 
jaar getrouwd.

   

Open tuin fuchsia’s familie 
Elsman
Wichmond - Maar liefst 800 ver-
schillende soorten fuchsia’s bloeien 
er momenteel in de tuin van de fa-
milie Elsman aan de Baron van der 
Heijdenlaan 24 in Wichmond.

Vrijdag 31 juli, zaterdag 1 augustus 
en zondag 2 augustus is deze unieke 

fuchsiatuin van Arie en Hermien Els-
man weer gratis opengesteld voor pu-
bliek. 

Alle drie dagen van 10.00 tot 17.00 uur.
   

 ▶ Meer informatie: tel. 0575 441893
   

Stichting Vrienden van de 
Wehme stopt na 25 jaar
Vorden - Het bestuur van de Stich-
ting Vrienden van de Wehme, be-
staande uit Diny Wolsing, Gerda 
PentermanAntoinet Schot, Jolanda 
van Huizen en Janny Haaring, heeft 
onlangs besloten de activiteiten en 
de stichting zelf dit jaar te gaan be-
eindigen. Dit voor velen teleurstel-
lende besluit wil het bestuur graag 
toelichten.

Op 12 november 1990 werd de Stich-
ting opgericht om activiteiten moge-
lijk te maken voor de bewoners van 
verzorgingshuis de Wehme. Jarenlang 
zijn door de Stichting in samenwer-
king met toegewijde vrijwilligers en 
medewerkers van de Wehme vele 
mooie activiteiten verzorgd, waaraan 
de bewoners veel plezier beleefden.
Bingo, optredens van het mannen-
koor, volksdansen, filmvertoningen, 
modeshows, een uitje met de bus in 
de omgeving van Vorden, toneel, ca-
baret en een bloemetje voor bewo-
ners waren daar voorbeelden van.

Afname animo en donaties
De laatste jaren blijken animo voor 
deelname aan de activiteiten en ook 
donaties aan de Stichting af te nemen.
Verder bestaat het verzorgingstehuis 
de Wehme anno 2015 eigenlijk al 
lang niet meer in de vorm en omvang 
waarop de Stichting haar activiteiten 
richt. Het bestuur heeft daarom beslo-

ten de Stichting in het laatste kwartaal 
van 2015 op te heffen.

Laatste activiteit
Op 19 september 2015 staat de laatste 
activiteit van de Stichting gepland: 
een huifkartocht in de fraaie omge-
ving van Vorden, ook geschikt voor 
bewoners in de rolstoel. De midde-
len die de Stichting daarna nog in 
kas heeft, zullen op een goede ma-
nier worden besteed ten behoeve van 
bewoners van de locaties de Delle, 
Hackforterhof en de Lindehof en een 
bedankje aan de vrijwilligers die uit-
voering van de activiteiten jarenlang 
hebben mogelijk gemaakt. Van deze 
laatste activiteiten zal nog een verslag 
naar Contact worden gestuurd.
Het bestuur vindt het jammer dit be-
sluit nu te moeten nemen, maar wil 
donateurs, bewoners en andere be-
trokkenen graag eerlijk en tijdig in-
formeren over haar overwegingen. 
Momenteel lopen de voorbereidingen 
voor de laatste activiteit en de formele 
beëindiging van de Stichting. Het be-
stuur bedankt alle donateurs, vrijwil-
ligers en andere betrokkenen die in 
de afgelopen 25 jaar zoveel mooie 
activiteiten mogelijk hebben gemaakt 
en hoopt dat er in de toekomst andere 
initiatieven zullen ontstaan die acti-
viteiten voor bewoners van de Delle, 
Hackforterhof en de Lindehof moge-
lijk maken.

Vorden - Afgelopen zondag werd 
op het industrieterrein ‘Werkveld’ 
in Vorden de Historische Motorra-
ces gehouden door de V.A.M.C. ‘De 
Graafschaprijders’ in samenwer-
king met de Historische Motor Ver-
eniging (H.M.V.). De voorbereiding 
verliep niet zoals het hoorde, ver-
oorzaakt door het slechte weer van 
zaterdag. Het gevolg was dat de vrij-
willigers van de V.A.M.C. zondag-
morgen vroeg uit de veren moesten 
om het circuit helemaal rijklaar te 
maken.

Alle klassen van de H.M.V. kwamen 
aan de start. Van 50cc tot en met 500cc 
en zijspannen en de Pré 50 en 125cc. 
Dat is puur nostalgie. Net als vroeger 
bij de races was het een dagvullend 
programma met keuring, trainings-
ronden en demonstratiewedstrijden.

Het publiek kon ook genieten van de 
prachtige motoren in het renners-
kwartier. Vele merken van weleer, zo-
als Kreidler, Eysinks, Norton, BMW, 
Ducati, Velocette, DKW en BSA waren 
er te zien. Het publiek genoot met vol-
le teugen van de veelal oudere deel-
nemers en hun motoren.

Nostalgische 
motoren uit 
vervlogen tijden

De wedstrijden begonnen met de 
50cc klasse ofwel de ‘borelklasse’ 
zoals die veelal genoemd wordt. In 
deze klasse kwam in het begin van 
de race een tweetal dames met elkaar 
in aanraking en vielen van de motor. 

Waarschijnlijk verloor de eerste dame 
wat olie en degene die er achter reed 
schoof door de olie onderuit en nam 
de voorste in de val mee. Voor aan-
vang van de tweede race moest een 
groot gedeelte van het circuit olievrij 
worden gemaakt.

De baancommissarissen deden goed 
werk en na dit incidentje kon het pu-
bliek verder genieten van het rijden 
van de heren en dames op hun nostal-
gische motoren uit vervlogen tijden.

Henk en Roy Klein Zessink uit Hen-
gelo genoten van hun thuiswedstrijd 
in Vorden. Een dag eerder waren ze 
in Barneveld aanwezig geweest maar 
door de slechte weersomstandighe-
den werden de demo’s daar afgelast. 
De races in de 125, 250, 350 en 500cc 

waren net zoals in de 50cc meer dan 
het aanzien waard. Voormalig ONK 
bakkenist William van Dis genoot 
weer als vanouds om mee te mogen 
doen bij de zijspannen. 

Ondanks een blessure kon hij het 
toch goed volhouden en deden ze wat 
ze moesten doen: het publiek verma-
ken met de zijspannen. Jammer dat er 
maar zes aan de start stonden.

Het blijft een mooi gezicht dat de bak-
kenisten bijna met hun hoofd het weg-
dek aanraken. Het publiek werd voor-
zien van professioneel commentaar in 
zowel het Nederlands als Engels door 
circuit omroeper Joop Wuestenenk. 
Het bestuur van de V.A.M.C en H.V.M. 
bedankte na afloop alle vrijwilligers 
en deelnemers voor hun inzet.

Kranenburg - Zaterdag 8 augustus is 
het alweer tijd voorde vijfde editie 
van Vetnippel Vol Gas aan de Eiken-
laan in Kranenburg. Met zoals altijd 
muziek en motoren. Dit jaar op het 
podium gelegenheidsband Gre-
ase’nNipples met een jaren tachtig 
themaprogramma en als afsluiter 
opnieuw de Vordense band Pooh 
Now.

De pret begint zoals altijd ‘s mid-
dags met de inmiddels beroemde 
Grasbaanrace om de Vetnippeltrofee, 
begeleid door motorclub De Graaf-
schaprijders. Om 14.00 uur gaat het 
crossterrein open voor publiek en 
starten de crossers met hun training. 
Rond de cross is weer van alles te doen 

voor jong en oud, met een tent, bar, 
kindervermaak en DJ’s aan de baan. 
Inschrijven voor de grasbaanrace kan 
via de website van Vordense motor-
club VAMC (zie onderaan dit artikel).

Om 20.30 uur gaat het feestterrein 
open. Met net zoals vorig jaar een 
gezellig ‘plein’ rond de buitentap en 
een podium buiten. Op dat buitenpo-
dium dit jaar de Kisjeskearls, die het 
mooiste bekende en onbekende werk 
van Normaal op het repertoire heb-
ben staan. De Kisjeskearls zijn vier 
zeer ervaren muzikanten en weten op 
treffende wijze de sound en de ener-
gie uit de bijna 40-jarige historie van 
Normaal neer te zetten. Een avond 
met De Kisjeskearls is volgens de he-

ren zelf een avond ouderwets Høken, 
Brekken en Angoan. Dat wordt gezel-
lig dus buiten op het Vetnippel Vol 
Gas terrein.

Grease’nNipples
Op het hoofdpodium dit jaar opnieuw 
weer een gelegenheidsact van muzi-
kanten uit de buurt. Dit jaar werd spe-
ciaal voor de gelegenheid een band 
gevormd met daarin Winand Jansen, 
Edgar Ooijman, Geert Constant (allen 
Vordense Soppers), Jurriaan Boers-
toel en Ruben Smits (ex-Avalanche). 
Thema dit eerste jaar is Rock of Ages, 
jaren tachtig haarzwaairock met span-
dex en geföhnde kapsels. Al zingend 
worden ze bijgestaan door Michael 
van Dijke, Renske Zenhorst, Nicolien 
Klein Brinke, Onno Eckhart, Miranda 
Jansen en Eelke van Ark.

Pooh Now
Hoofdprogramma dit jaar is Pooh 
Now, dat een paar jaar geleden op 
Vetnippel Vol Gas ook het levenslicht 
zag. Vol muzikanten die hun sporen 
verdiend hebben in Kas Bendjen, De 
Bankdirecteuren, Woodstar en Moon-
yard. Met negen man wordt het po-
dium dan ook aardig vol.
Pooh now bestaat uit Arjan Klein Gel-
tink, Erik Reindsen, Wilfried Lichten-
berg, Arjan Knoef en Sander Heuve-
link, Fred te Kamp, Arjan Lankveld en 
Michiel Barnhoorn. Renske Zenhorst 
vervangt voor de gelegenheid Marieke 
Besselink. Repertoire: folkrock, coun-
try en een tikje latin zelfs dit jaar. Van 
Bruce Springsteen tot Mumford and 
Sons, Willy deVille tot Ryan Adams - 
gegarandeerd lekker dansen tot het 
eind van de avond dus. Kaarten zijn 
gewoon aan de kassa verkrijgbaar en 
de entree bedraagt 8 euro.
   

 ▶ cross@vamc.nl / www.vamc.nl
 ▶ www.vetnippelvolgas.nl

De pret begint ‘s middags met de  Grasbaanrace om de Vetnippeltrofee.

Historische Motorraces in zonnig Vorden.

Vetnippel Vol Gas 2015: spandex, gitaren 
en motoren

Goed bezochte Historische motorraces Vorden

Publiek genoot van de motorraces

Broers en zussen Waenink met hun echtgenoten: (v.l.n.r.) Lies Waenink en Aloys 
Groot-Kormelink, Wilhelmien Waenink en Bart Zents, Annie Waenink en Anton 
Eugelink, Riek Waenink en Bernard Eggink, Hendrik Waenink en Minie Wiche-
rink, Willem Waenink en Leida Roeling en Harrie Waenink en Lies Balduk.

Vo
rd

en

Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden
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www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

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

WWW.HET-KLAVIER.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

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

Telefoon 0314 - 623584

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

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

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM  Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

●

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen

	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:

	 -	Trouw-	en	relatieringen

	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

•	 Inkoop	oud	goud

Culturele Zondag Doesburg
Elke eerste zondag van de 

maand openen meer dan dertig 
deelnemers hun deuren van 

12.00 tot 17.00 voor bezoekers. 
In de historische Hanzestad 
liggen de galerieën, de am-

bachtsateliers en de musea dicht 
bij elkaar. Parkeren en atelier / 

galerie bezoek zijn gratis.

www.culturelezondagdoesburg.nl 

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

ZOMERSE TEMPERATUREN!

ZONNIGE KORTINGEN 
OP HORREN EN DIVERSE 

BUITENZONWERINGEN
 

Vraag in de winkel naar
de vele mogelijkheden.

Maandaanbieding JULI

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 28 juli t/m maandag 3 aug.

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

IN DE VOL SMAAK...... VOOR U VAKANTIE GEMAK !!!!

gewassen sla
RUCULA EN MESCLUN
 bakje  0.99
IN DE VOL SMAAK....

HOLLANDSE KERSEN
diverse maten vanaf     500 gr   2.99

VAN ONZE VASTE TEELER !!!!!

HOLLANDSE
SPITSKOOL kg  0.99
DE MOOISTE/LEKKERSTE VAN DIT MOMENT...

zoete/sappige
XXL WILDE PERZIKEN kg  2.49
WEGENS SUCCES HERHAALD!!!!

UIT EIGEN KEUKEN .....

ALLE KANT EN KLARE
MAGNETRON MAALTĲ DEN
2E NAAR EIGEN KEUZE

Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

50%
KORTING
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Zeeuws spek

GRATIS

100 GRAM EITJE-PREITJE 

SALADE

SPECIAL

Pomodori

worstje

1

75

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini 

kiprollade

4

98

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

gehakt 

cordon bleus

5

95

4 stuks

MAALTIJD IDEE

gebraden

Gehakt bal

1

85

per stuk

SPECIAL

Pomodori worstje

  100 gram 175
 

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini

kiprollade    500 gram 498

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Zeeuws spek
GRATIS

100 GRAM EITJE-PREITJE SALADE

Aanbiedingen zijn geldig van 27 juli t/m 1 augustus
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VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Zeeuws spek

GRATIS

100 GRAM EITJE-PREITJE 

SALADE

SPECIAL

Pomodori

worstje

1

75

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini 

kiprollade

4

98

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

gehakt 

cordon bleus

5

95

4 stuks

MAALTIJD IDEE

gebraden

Gehakt bal

1

85

per stuk

KEURSLAGERKOOPJE

gehakt

cordon bleus  4 stuks 595

MAALTIJD IDEE

gebraden

Gehakt bal     per stuk 185

Seminar

RondomStaring
Zo

23-8-2015

Wim Wij nands, neerlandicus

Louis Radstaak, dichter

Eric van Grootel, zanger Frank Letterie, beeldend kunstenaar
Foto Ingrid Bakker

Hans Mellendij k, dichter

Ben Godtschalk, Staring liefhebber
Foto Betty van  Engelen

Kulturhus Vorden  •  Raadhuisstraat 6  •  Vorden 
Aanvang: 15 uur • Prij s: 12,50 • Voorverkoop: 10,- Kulturhus en Bruna

Voor jong en oud levend houden 
van bij zonder Cultureel Erfgoed; 

dichter bij  Staring.

Ellen Pieterse, zangeres

• Bernina • Pfaff
 • Brother  • Anker
  • Bernina lockmachines   • Lockmachin

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats!

U kunt uw naaimachine afgeven voor 
reparatie bij Fashion Corner. 

Zutphenseweg 8, Vorden, 0575-552426

Nieuwstad 31 • Lochem • Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

www.verkeersschoolvoskamp.nl
0575-543044

0575 -
543044

www.verkeersschoolvoskamp.nl



Mirjam Berends bespeelt 
Lohmanorgel in Dorpskerk
Vorden - Donderdagmiddag 30 juli 
om 15.30 uur wanneer Mirjam Be-
rendsen de eerste tonen van haar 
programma ontlokt aan het Loh-
manorgel, zal wederom blijken dat 
deze korte concertjes een ‘instituut’ 
zijn geworden in het Vordense zo-
mer-/toeristenseizoen. Korte orgel-
concertjes, vaak met een ‘plus’ er 
bij, op de 2e helft van de donderdag-
middag.

Mirjam Berendsen is sinds 1999 de 
vaste bespeelster van het Lohmanor-
gel. Ze heeft een mooi programma sa-
mengesteld: Van Georg Muffat (1653-
1704) de Toccata Tertia, van een ano-
nyme componist uit het Camphuysen 
Manuscript (17e eeuw) 3 verzen uit 
Daphne. Vervolgens van John Stanley 
(1713-1786) Opus 7 Voluntary III. Ze 
besluit haar concert met twee compo-
sities van J.S. Bach (1685-1750) ‘Lieb-
ster Jesu, wir sind hier’ BWV 731 en de 
Toccata in F-dur, BWV 540.

Mirjam Berendsen
Mirjam Berendsen studeerde orgel 
aan de Hogeschool voor de Kunsten 
te Arnhem bij Theo Jellema. In 1993 
behaalde zij haar diploma orgel, do-

cerend musicus. Aansluitend studeer-
de zij een jaar bij Pieter van Dijk en 
Hans van Nieuwkoop aan het Swee-
linck Conservatorium te Amsterdam. 
In 2003 voltooide zij de opleiding 
kerkmuziek aan het Conservatorium 
te Enschede. Sinds september 1999 is 
zij als organist verbonden aan de Pro-
testantse Gemeente te Vorden. Verder 
is zij actief als begeleider van koren en 
solisten. Toegang vrij / collecte aan de 
uitgang
   

 ▶ www.
vriendenvandedorpskerkvorden.nl

   

Seminar Rondom Staring
Vorden - Zondag 23 augustus vindt de seminar Rondom Staring plaats bij 
Kulturhus het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden. Doel is het levend 
houden van bijzonder Cultureel Erfgoed.

Het is alweer 175 jaar geleden dat 
A.C.W. Staring op 18 augustus 1840 
overleed. Van 15.00 tot 17.30 uur zal in 
het teken staan van Staring. De mid-
dag start om 15.00 uur met een inloop 
met koffie en thee. Om 15.30 uur heet 
Will(emijn) Colenbrander, adviseur 
kunst en cultuur en lid Programma-
commissie Kulturhus iedereen welkom.
- 15.35 uur Wim Wijnands, neerlandi-
cus over de dichter Staring.
- 15.50 uur HiPP Hans Mellendijk en 
Louis Radstaak, dichters. Gedichten 
van Staring en eigen gedichten geïn-
spireerd op Staring.
- 16.05 uur Ben Godtschalk, de andere 
Staring.

- 16.20 uur Pauze met koffie en thee 
(evt. bezoek aan kleine expositie).
- 16.35 uur Muziek en zang door Ellen 
Pieterse en Eric van Grootel.
- 16.55 uur Korte inleiding door beel-
dend kunstenaar Frank Letterie, be-
zichtigen beeld Staring o.l.v. de beel-
dend kunstenaar.
Om 17.15 uur is het einde en is er de 
mogelijkheid om in Kulturhus Vorden 
onder het genot van drankje/hapje in 
gesprek te gaan en de kleine expositie 
over Staring te bekijken.

Aanvang: 15.00 uur. Kaart kosten 
12,50 euro en zijn verkrijgbaar bij het 
Kulturhus en Bruna.

   

Streektaalavond met
Vordenaar Harry Jansen
Gorssel - Streektaalvereniging Vrienden van de Streektaal veur Lochem en 
umgeving organiseert zaterdag 1 augustus een Streektaalverhalenavond in 
de prachtige tuin bij de Keihave aan de Kozakkenweg 2 in Gorssel. Aan de 
avond werken mee: Ankh Gussinklo (Aalten), Henk van Aalten (Tolkamer) 
en Harry Jansen (Vorden). Aanvang: 19.30 uur (de tuin is geopend vanaf 
19.00 uur). Toegangsprijs: acht euro inclusief koffie/thee.

Ankh Gussinklo schrijft herkenbare 
verhalen over alledaagse dingen. 
Henk van Aalten was schoolmees-
ter en is in streektaalland bekend als 
voorlezer van het Liemerse deel van 
het Streektaaldictee. Harry Jansen is 
een welbespraakte streekgenoot: “Er 
gaat niets boven Groningen, maar al-

les draait om Vorden.” Dit voorjaar 
heeft hij een verhalenboekje uitge-
bracht getiteld: ‘En veur de rest... ‘n 
toet’n vol groet’n’. Hij laat er zater-
dagavond 1 augustus er een en ander 
van horen. Voor iedereen is er een 
zitplaats beschikbaar. Het belooft een 
mooie avond te worden.

Vorden - “Op de ‘Kolde Karmse in 
Hengel’, daar sloeg in 1950 de eer-
ste ‘liefdesvonk’ over. Het was liefde 
op het eerste gezicht.” Ab Flamma 
kan het zich nog goed herinneren 
als de dag van gisteren. Maandag 
20 juli was het echtpaar Ab Flamma 
(86) en Gerda Flamma- Regelink 
(86) zestig jaar getrouwd. Wethou-
der Arno Spekschoor kwam het di-
amanten echtpaar namens de ge-
meente Bronckhorst de felicitaties 
overbrengen. Van Koning Willem 
Alexander en Koningin Maxima en 
van de Commissaris der Koning Cle-
mens Cornielje kregen Ab en Gerda 
felicitatietelegrammen. In besloten 
familiekring werd het 60-jarig hu-
welijksfeest gevierd. 

Ab Flamma is een rasechte Vordenaar. 
Zijn wieg stond in buurtschap Delden 
op boerderij ‘t Slag. Gerda Flamma-
Regelink werd in de Hengelose buurt-
schap Bekveld geboren. In hun kinder-
jaren brak de oorlog uit. In 1949 vertrok 
Ab voor anderhalf jaar naar Indonesië. 
Na zijn terugkomst ontmoette het paar 
elkaar in 1950 op de ‘Kolde Karmse’ in 
Hengelo. “Bij het ‘dubbeltjes dansen’ 
heb ik Gerda toen ten dans gevraagd. 
En daar bleef het niet bij. De zondag 
daarna heb ik Gerda opnieuw opge-
zocht. En zo is onze vriendschap ont-
staan”, zo vertelt Ab aan de keukentafel 
van het appartement van zorgcentrum 
‘t Hackforterhof waar Gerda sinds vo-
rig jaar woont. Ab en Gerda trouwden 
op 20 juli 1955 in het gemeentehuis 
van Hengelo en in de Remigiuskerk in 
Hengelo. Gerda ‘trok’ zoals dat in die 
jaren gebruikelijk was bij de familie 
Flamma in. Het echtpaar runde vele ja-
ren een gemengd boerenbedrijf, melk-

koeien, fokvarkens en kippen. Gerda 
werkte volop mee op het bedrijf. “We 
hadden een vermeerderingsbedrijf 
voor kippen. En dat was best wel bij-
zonder”, zo vertelt Gerda die zich ook 
nog kan herinneren dat ze de koeien 
met de hand molken. Ook paarden be-
hoorden in de latere jaren tot de vee-
stapel. Niet als trekpaarden. Nee, Ab 
fokte Haflingers. “In eerste instantie 
hadden we het Gelders ras. Maar die 
heb ik toen ingeruild voor twee Haf-
lingers die we uit Oostenrijk hebben 
geïmporteerd. 
In de hoogtijdagen hadden we twintig 
Haflingers, jong en oud in de wei lopen, 
waarmee ook gefokt werd. Paarden 
waren mijn lust en leven.” Twintig jaar 
geleden verruilden Gerda en Ab hun 
boerderij in Delden voor een burger-
woning in Vorden. Toen kwam er voor 

Gerda ook wat meer ruimte voor haar 
hobby’s: breien, haken, borduren maar 
ook voor muziek. Want dat was haar 
grootse hobby. Gerda was enkele jaren 
lid van het Huisvrouwenorkest in Vor-
den. Onder leiding van dirigent Janna 
ter Haar beleefde ze daar veel plezier 
aan. Ab was actief binnen het Veefonds 
Vorden en maakte deel uit van het be-
stuur van het Paardenfonds Wilden-
borch. “Het bloedt kruipt waar het niet 
gaan kan. Ik taxeerde de waarde van de 
paarden voor het verzekeringsfonds.” 
Nu Gerda op Hackforterhof woont, 
wandelt Ab dagelijks vanuit Plan Zuid 
naar de Nieuwstad. “Dat is inmiddels 
een vast ritme voor me geworden.” De 
stamboom van het diamanten echt-
paar heeft inmiddels naast hun twee 
dochters met ‘aanhang’, vier kleinkin-
deren en één achterkleinkind.

Vorden - Menvereniging In de 
Reep’n Vorden en Omstreken vier-
de eind juni haar 40-jarig jubileum 
middels een presentatiedag van rij-
tuigen en paarden in het centrum 
van Vorden. Er was een prachtige 
verzameling van bewaard geble-
ven rijtuigen uit vervlogen tijden te 
bewonderen waarvoor het publiek 
grote waardering had. Zondag 9 au-
gustus organiseert In de Reep’n een 
koetsentocht waaraan veel van de 
getoonde rijtuigen, getrokken door 
paard of pony, zullen deelnemen. 
Het is voor de 39ste keer dat In de 
Reep’n deze zogenaamde ‘Kastelen-
rit’ in Vorden organiseert.

Evenals voorgaande jaren zal er ge-
start worden op de kasteelweide bij 
Kasteel Vorden. Ruim een uur voor de 
start zal de presentatie van de rijtuigen 
die zich voor jurering hebben opge-
geven plaatsvinden. Tijdens deze pre-
sentatie inspecteren deskundigen de 
aanspanningen, ook voor bezoekers 
zeker de moeite waard om te zien. De 
start is vanaf 9.45 uur gepland. De eer-
ste stop wordt ook dit jaar gehouden 
bij Kasteel De Wildenborch. Na deze 
stop verplaatst het geheel zich rich-
ting Ruurlo waar nabij de Orangerie 
en Kasteel Ruurlo rond 12.00 uur de 
stop voor de lunch wordt gehouden.
Vorig jaar is voor het eerst Kasteel 
Ruurlo aangedaan en hiervoor is ook 
dit jaar toestemming verkregen van 
de eigenaar. Na de lunch rijden de 
aanspanningen via Huize Onstein 
en kasteel De Kieftskamp weer terug 
naar Vorden. Op de Waarlerweg zul-
len de aanspanningen zich op num-
mervolgorde opstellen voor het tradi-
tionele defilé door het dorp. Het de-
filé zal tussen 15.30 uur en 16.00 uur 
plaatsvinden en in de Dorpsstraat zal 
ter hoogte van Hotel Bakker een spea-
ker meer informatie over de rijtuigen 
en aanspanningen geven. Na het de-
filé arriveren de aanspanningen weer 
op de kasteelweide bij Kasteel Vorden 
voor de prijsuitreiking. Naast boven-
genoemde kastelen zijn ook Kasteel 
Den Bramel, landgoed het Enzerinck 

en kasteel De Wiersse in de route op-
genomen. Voor degene die zich laten 
jureren geldt deze rit mee om punten 
te behalen voor het Nederlands kam-
pioenschap. Hierdoor komt ook dit 
jaar weer ‘het neusje van de zalm’ naar 
Vorden. Vorig jaar was de Kastelenrit 
Vorden in Nederland de rit met het 
grootste aantal deelnemers. Menver-
eniging In de Reep’n hoopt als gevolg 
van haar jubileumjaar op nog meer 
deelnemers en rekent op minimaal 
zestig aanspanningen. Daarnaast 
verwacht de organisatie dat het aan-
tal bezoekers dat dit rijdend museum 
gratis kan aanschouwen weer meer 
zal zijn dan het afgelopen jaar nu ook 
Ruurlo hiermee kennis heeft gemaakt 
en opnieuw wordt aangedaan. Voor 
meer informatie zie de website www.
indereepn.nl of www.kastelenrit.nl.

Route Kastelenrit 2015
De route van de Kastelenrit 2015 is 
als volgt: Uitrit kasteel Vorden Hors-

terkamp - Stationsweg - Burgemees-
ter Galleestraat - Almenseweg - inrit 
kasteel Den Bramel - inrit Het Enze-
rinck - Larenseweg - Enzerinckweg - 
Galgengoorweg - Wildenborchseweg 
- inrit kasteel De Wildenborch. Sher-
rystop.
Uitrit kasteel De Wildenborch -Nij-
landweg wordt Wildenborgseweg- 
Vordenseweg - Schoneveldsdijk - inrit 
kasteel De Wiersse - Wiersser allee 
-Wiersseweg - Boomgaard - Vorden-
seweg - inrit kasteel Ruurlo. Lunch.

Uitrit kasteel Ruurlo la paralelweg 
langs Vordenseweg - zandpad linksaf 
overgaand in Formerhoekweg - Rom-
melderdijk -Onsteinseweg - Schut-
testraat - Zelledijk - Lindeseweg - kas-
teel de Kieftskamp - Waarlerweg -op-
stellen voor defilé.
Hengeloseweg - Horsterkamp - 
Nieuwstad - Raadhuisstraat -Dorps-
straat -Horsterkamp - inrit kasteel 
Vorden - prijsuitreiking.

De Kastelenrit van In de Reep’n vindt dit jaar voor de 39ste keer plaats. 

Wethouder Arno Spekschoor de felicitaties over aan Ab en Gerda Flamma. 

Ruim een uur voor de start zal de presentatie van de rijtuigen plaatsvinden

Kastelenrit voor authentieke rijtuigen

Op de ‘Kolde Karmse in Hengel’ sloeg in 1950 de eerste ‘liefdesvonk’ over

Ab en Gerda Flamma zestig jaar getrouwd

Mirjam Berends.

Uitslag 2e onderlinge
wedstrijd vrije hengelkeus
Vorden - Op zaterdagmiddag 25 ju-
li werd de tweede onderlinge wed-
strijd vrije hengelkeus gevist van 
HSV De Snoekbaars. Er werd gevist 
in het Twente Kanaal bij Eefde on-
der erbarmelijke weersomstandig-
heden. 

Bij aanvang van de wedstrijd ging het 
nog wel, maar al snel bleek, achteraf 
de ergste juli storm van de afgelopen 
eeuw, ook over het Twente kanaal 
raasde. 

De drie uur vissen werden dan ook 
in niet volgemaakt, in overleg met 
de deelnemers werd besloten de 
wedstrijd eerder te laten eindigen, 

inmiddels was er al een visparaplu 
gesneuveld. Er werd door 9 deelne-
mers in totaal 2.525 kg vis gevangen.

Vak A:
Michiel van Gijtenbeek: 580 gram
Wim Vreeman: 560 gram
Freddy Cornelissen: 480 gram
Gadus van Amerongen: 10 gram
Jan Eggink: 10 gram

Vak B:
Rob Golstein: 880 gram
Marcel Dekkers: 5 gram

De derde wedstrijd in de onderlinge 
vrije hengel competitie is op zaterdag 
22 augustus in de IJssel (Bonte koe).
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Achterhoekse bestuurders 
bij Reiger Suspension
Hengelo - Reiger Suspension, ont-
wikkelaar en producent van schok-
dempers voor met name auto- en 
motorsport, heeft recentelijk een 
delegatie Achterhoekse gemeente- 
en provinciebestuurders kennis la-
ten maken met de high-tech werk-
wijze van het Hengelse familiebe-
drijf. 

Michiel Scheffer, gedeputeerde bij de 
provincie Gelderland verantwoorde-
lijk voor economie, en een aantal wet-
houders uit de gemeenten Bronck-
horst en Doetinchem wilden zich 
laten informeren over internationaal 
ondernemerschap in de Achterhoek 
en werden onthaald voor een uitge-
breide rondleiding door directeur/ei-
genaar Gerard Seesing en zijn vrouw 
Anja.

De Achterhoekse bestuurders maak-
ten kennis met de ambitie van Reiger 
Suspension om de beste schokdem-

pers ter wereld te maken in termen 
van klanttevredenheid en betrouw-
baarheid. Onderdeel van de rond-
leiding vormde een exclusief kijkje 
achter de schermen in de eigen ont-
wikkel-, productie- en assemblage-
afdelingen, waar schokdempers wor-
den ontwikkeld en gebouwd voor 
toonaangevende teams en fabrikan-
ten in bijvoorbeeld het WK-rally, WK 
Motocross of de Dakar Rally.

Speciale aandacht bij het bezoek ging 
uit naar de nieuw gerealiseerde mo-
derne bedrijfshal naast het bestaande 
pand. De nieuwbouw betekent een 
verdubbeling van het beschikbare 
vloeroppervlak en bevat onder meer 
een klimaatgeregelde productiefaci-
liteit, een meetkamer met hoogwaar-
dige testapparatuur en een onderde-
lenmagazijn met intern transportsy-
steem. De nieuwbouw betekent voor 
Reiger Suspension een belangrijke en 
lang gekoesterde stap voorwaarts.

   Lichtenvoorde - Dit weekend be-
zochten 197.450 mensen de negen-
tiende editie van de Zwarte Cross in 
Lichtenvoorde. In 2014 waren dit er 
185.276; dit betekent opnieuw een 
bezoekersrecord. Ook dit jaar blijkt 
de unieke formule van muziek, mo-
torsport, theater, stunts en ander 
spektakel een succes. Zowel de cam-
ping, zaterdag als de zondag waren 
ruim van te voren uitverkocht.

Afgelopen donderdag openden de 
poorten van de uitverkochte Zwarte 
Cross-camping. De dag erna begon 
het feest ook voor alle dagbezoekers. 
Zaterdagmiddag kreeg de Zwarte 
Cross te maken met flinke regen en 
een stevige wind. Dit zorgde ervoor 
dat veel bezoekers het festivalterrein 
verlieten. Toen het onstuimige weer 
ging liggen besloot de organisatie om 
de entreepoorten open te zetten voor 
iedereen die opnieuw of alsnog de 
Zwarte Cross wilde bezoeken. Er werd 
vanaf dat moment geen entree meer 
geheven.

Voor campingbezoekers met een ge-
sneuvelde tent werd onderdak gere-
geld bij Aloys Roemaat Transport te 
Lichtenvoorde. Hier is door driehon-
derd bezoekers gebruik van gemaakt. 
Voor hen was het ook mogelijk om 
er de nacht van zondag op maan-
dag door te brengen. Het evenement 
is verder zonder enige calamiteiten 
verlopen en de organisatie spreekt 
dan ook van een zeer geslaagde edi-
tie. Festivaldirectrice Tante Rikie keek 
zondag met een blij gevoel terug op 

het weekend: “Alleen maar vrolijke 
mensen, het festivalterrein ligt er van-
af vanochtend weer geweldig bij en 
de sfeer is geweldig. Wat was het een 
fantastisch weekend. Zwarte Crossers, 
I love you!”. Komende weken maakt de 
Zwarte Cross-organisatie zich op voor 
de voorbereidingen van haar kleine 
broertje Mañana Mañana. Dit festival 
vindt plaats op 28, 29 en 30 augustus 
in Hummelo.

Bezoekersaantallen
De bezoekersaantallen per dag waren:
Donderdag 23 juli: 19.462. Vrijdag 24 
juli: 46.498.

Zaterdag 25 juli: 68.979 (64.423 + 4556 
na openstelling dagkassa).
Zondag 26 juli: 62.511.
Volgend jaar zal de Zwarte Cross 
plaatsvinden op 22, 23 en 24 juli. De 
campingbezoekers zijn al een dag 
eerder welkom op 21 juli. Het motto 
van 2016 is ‘Say yes to apartigheid!’. De 
voorverkoop van deze 20-jarige jubi-
leum editie start op 21 november via 
www.zwartecross.nl.

Ome Wally
Lees verderop in deze krant de bele-
venissen van onze speciale verslagge-
ver Ome Wally.

Vorden - De werkzaamheden op het 
Wehmepark in Vorden naderen het 
einde. Op donderdag 23 juli kreeg 
ProWonen van bouwbedrijf Penter-
man uit Eibergen de sleutels van de 
nieuwe recreatiezaal. Om geen tijd 
te verliezen, overhandigde ProWo-
nen dezelfde dag de sleutels aan 
Sensire. Projectleider Hendrik Mul-
der: “In de recreatieruimte kunnen 
de bewoners van de 37 appartemen-
ten en achttien woningen van het 
Wehmepark terecht om elkaar te 
ontmoeten en gezellig samen te zijn. 
Ook is deze ruimte dé plek voor het 
organiseren van activiteiten .”

Coördinator Vastgoed Richard Jor-
dens van Sensire: “Het Wehmepark is 
kleinschalig en sfeervol van opzet. De 
ontmoetingsruimte is een belangrijk 
onderdeel van het park. Samen met 
vrijwilligers willen we hiervan een ge-
zellige huiskamer maken, waar bewo-
ners zich thuis kunnen voelen. Vanaf 
maandag 27 juli gaat Sensire de zaal 
inrichten. De week erop wordt de ont-
moetingsruimte in gebruik genomen.

Verzorgingshuis wordt gesloopt
Wanneer de nieuwe ontmoetings-
ruimte in gebruik genomen is, wordt 
het oude gebouw van “De Wehme” 
niet meer gebruikt. Het gas, water en 
licht worden afgekoppeld en er vindt 
een asbestinventarisatie plaats. Vanaf 

17 augustus gaat Enzerink BV uit Hen-
gelo (Gld) het verzorgingshuis slopen, 
inclusief de oude ontmoetingsruimte 
van “De Wehme” aan de Nieuwstad 
32 en de woningen aan De Delle 2 t/m 
14. De verwachting is dat dit ongeveer 
zes weken duurt. Aansluitend gaat 

Enzerink verder met de aanleg van 
de nieuwe bestrating. Dit moet aan 
het eind van dit jaar klaar zijn. Dan 
wordt ook gestart met de bouw van de 
laatste zes woningen op het Wehme-
park door aannemingsbedrijf WBC uit 
Winterswijk.

   

Keurslager Vlogman in finale Slager met Ster
Vorden - Krijgt Keurslager Vlog-
man uit Vorden een ster achter zijn 
naam? Hij is in ieder geval goed op 
weg want de ondernemer is één van 
de finalisten in de Slager met Ster 
verkiezing. Dit is dinsdag 21 juli be-
kendgemaakt. 

Keurslager Vlogman staat in het pres-
tigieuze rijtje van 46 genomineerden 
in heel Nederland! Bij de verkiezing 
Slager met Ster dingen alle deel-
nemers mee naar één, twee of drie 
sterren. Hiervoor doorlopen de ge-

nomineerden verschillende onder-
delen, verdeeld over twee ronden. 
In de voorronde, waarvan de uitslag 
nu bekend is gemaakt, is de winkel 
van Keurslager Vlogman door een 
vakjury, winkelbeoordelaar en twee 
onaangekondigde mystery shoppers 
beoordeeld.
Keurslager Vlogman wacht nog een 
strenge beoordeling, voordat bekend 
wordt gemaakt hoeveel sterren de 
Keurslagerij achter zijn naam krijgt. 
Een juryteam van retaildeskundigen 
bezoekt nogmaals onaangekondigd 

de winkel. Daarnaast beoordelen de 
genomineerde ondernemers elkaar, 
de klanten krijgen een stem en ook 
de beoordeling vanuit de eerste ronde 
wordt meegenomen. Ondernemer 
Dick Vlogman is positief: ‘Ik heb de 
eerste ronde met een ruime voldoen-
de (8,61) doorlopen. Met ons hele 
team zetten we ons volop in, ik heb 
alle vertrouwen in een goed resultaat 
en hoop natuurlijk op een ‘sterren-
regen’!’ In november wordt bekend 
gemaakt of Keurslager Vlogman zich 
‘Slager met Ster’ mag noemen.

Richard Jordens, Sensire (l) krijgt de sleutel van Hendrik Mulder, ProWonen (r).

Bijna 200.000 feestgangers brachten  een bezoek aan de Zwarte Cross, een record.

In de recreatieruimte kunnen de bewoners terecht om elkaar te ontmoeten

Werkzaamheden Wehme naderen einde

Regen en storm krijgen festivalgangers er niet onder

Opnieuw bezoekersrecord Zwarte Cross
Achterhoekse bestuurders zijn te gast bij Reiger Suspension. 

Winnaars Rabo Coöperatie-
fonds bekend
Regio - Met het Coöperatiefonds wil Rabobank Noord- en Oost Achterhoek 
een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de leefbaarheid van onze 
regio. Stichtingen en verenigingen kunnen daarom een aanvraag indienen 
bij het fonds. Dat vinden we belangrijk omdat we een coöperatieve bank zijn 
waardoor we ons betrokken voelen bij onze omgeving. Alle leden van Rabo-
bank Noord- en Oost-Achterhoek hadden vanaf 15 juni de mogelijkheid om 
hun stem uit te brengen op ingediende projecten van het Coöperatiefonds.

Ruim 21.800 stemmen werden uitge-
bracht. Inmiddels is de stemperiode 
afgesloten en zijn de stemmen geteld. 
De winnaars zijn bekend! Zo heeft De 
Voedselbank Oost-Achterhoek (ca-
tegorie Zorg en Wonen, regio Oost-
Gelre) een eerste prijs bemachtigd. En 
Oudheidkundige Vereniging Oud Vor-
den (categorie Cultuur, regio Lochem-
Bronckhorst) een tweede plek. Alle 
winnaars zijn te vinden op de website.

Eerste en tweede prijs
Voedselbank Oost-Achterhoek heeft 
met 680 stemmen met ruime afstand 
de meeste stemmen ontvangen. Per 
categorie in elke regio is gekeken wel-
ke vereniging of stichting de meeste 
stemmen heeft gekregen. Dat zijn de 
eerste prijswinnaars. Zij krijgen het 
door hun aangevraagde bedrag met 
een maximum van 10.000 euro. Deze 
prijs wordt tijdens de Rabobank coö-
peratieavonden die in oktober plaats 
vinden uitgereikt. Anderen die ook 

een eerste plaats hebben bemachtigd 
in hun categorie/regio zijn: Stichting 
de Lindesche Molen, Bijenvereni-
ging de Vooruitgang uit Hengelo en 
Stichting Beheer Sport Vorden. Op 
een tweede plaats zijn geëindigd: SV 
Basteom en EHBO Hengelo. Alle ver-
enigingen en stichtingen die per ca-
tegorie in elke regio op een tweede 
plek terecht zijn gekomen krijgen de 
mogelijkheid om hun project tijdens 
één van de vijf coöperatieavonden te 
presenteren. Vervolgens bepalen de 
leden in de zaal wie welke prijs krijgt. 
De overige verenigingen en stichtin-
gen maken nog kans op een prijs uit 
de Hoge Hoed. Deze worden ook tij-
dens de coöperatieavonden vergeven. 
Zo zijn het leden van de Rabobank die 
met elkaar bepalen welke projecten in 
hun leefomgeving een bijdrage ver-
dienen.
   

 ▶ www.stemophetcooperatiefonds.nl
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Vorden - De 20-jarige Anne Mok-
kink uit Vorden heeft zich tijdens de 
wereldkampioenschappen BMX ge-
schaard bij de beste 8 van de wereld. 

Het wereldkampioenschap werd dit 
jaar gehouden in Heusden-Zolder in 
België op 21 tot en met 25 juli. Na ge-
weldige spannende manches die An-
ne allemaal winnend afsloot, plaatste 
ze zich voor de kwartfinale.

En dan begint het afvalsysteem,je 
moet jezelf constant bij de eerste 4 rij-
den anders is het direct over en uit. In 
de kwartfinale had ze zich als 3e ge-
plaatst en ook in de halve finale kwam 
ze als 3e over de finish; ze mocht fi-
nale rijden!

In de finale werd Anne 8e. Acht vrou-
wen die een wereldfinale mogen rij-
den en Anne is er daar één van.Anne Mokkink.

Acht vrouwen mogen een wereldfinale rijden en Anne is er daar één van

Wereldfinale voor BMXer Anne Mokkink

Vorden - Afgelopen woensdag 22 
juli was er bij zwembad In de Den-
nen een geweldige expeditie, 265 
kinderen deden mee aan een tiental 
verschillende onderdelen.

Overal was wel iets te doen, zo kon 
je bij het zwembad geblindeerd van 
de glijbaan en klimmen op een klim-
wand boven het water. Wanneer de 
kinderen waren uitgezwommen, kon-
den ze torens bouwen van bamboe of 
blaasdarten.

Van al dat zwemmen wordt je honge-
rig, dus mochten de kinderen zelf een 
Van Asselt broodje bakken om daarna 
weer het klimparcours te trotseren.

Voor de echte waaghalzen was de Ne-
derlands kampioene en trainster van 
de Ruurlose gym/trampolinevereni-
ging aanwezig voor een springles op 
een wedstrijdtrampoline.

Kom verkleed 
als piraat of 
zeemeermin

Diegenen die er geen genoeg van kon-
den krijgen konden nog veel meer on-
derdelen doen of gingen gewoon voor 
nog een rondje. Het was wel een gek 
gezicht, 90% van de bezoekers waren 
kinderen tussen de 5 en 14. Rennend 

van hot naar her om maar zo veel mo-
gelijk tijd te benutten. “Erg fijn ook dat 
een aantal bedrijven ons weer hielpen 
met materiaal en 30 vrijwilligers met 
opbouwen of met de dag zelf! Bedankt 
iedereen.”, aldus Timme Koster.

Piraten- en zeemeerminnenfeest
Volgende week wordt het weer mooi 
weer en organiseert zwembad In de 
Dennen op woensdag 5 augustus het 
Piraten- en zeemeerminnenfeest! 
Kinderen die naar het zwembad ko-

men krijgen een schatkaart mee en 
kunnen door middel van verschillen-
de spelletjes en oefeningen de schat-
kaartpuzzel oplossen. Kom verkleed 
als piraat of zeemeermin en kijk of je 
de schat kan vinden.
Het zwembad is natuurlijk de hele dag 
open maar de piraten en zeemeer-
minnen zijn aanwezig tussen 12.00 en 
16:00 uur en de deelname is gratis.
   

 ▶ www.zwembad-indedennen.nl

Vele kinderen trotseren het klimparcours. 

Expeditie zeer geslaagd met maar liefst 256 kinderen

Piraten- en zeemeerminnenfeest

Vorden - Wil je eigenlijk best graag beginnen het hardlopen maar vraag je 
jezelf af of je het wel kan of wel leuk vindt? De Runners Vorden willen jou 
graag over de streep trekken voor de Start-to-Run cursus. 

Daarom organiseren we een proeftrai-
ning met informatie op donderdag-
avond 27 augustus.  

Om 19.30 uur ben je welkom bij de 
sporthal Het Jebbink in Vorden. 

Daar ontvangt de trainer jou en wordt 
er informatie over hardlopen en start 
to run gegeven en kun je vragen stel-
len. Daarna gaan we een stukje lopen. 
Heb je er zin in gekregen een proef-
training te doen?

Geef je op
Geef je vooraf op bij www.starttorun.
nl en geef de locatie op. Maar spon-
taan aansluiten is ook prima. Zij staan 
voor je klaar! Voor meer informatie, 
neem een kijkje op de websites.
   

 ▶ www.starttorun.nl
 ▶ www.runners-vorden.nl

   

Jan Weevers haalt brons NK Mountainbike
Wichmond - Snow World Zoetermeer was vorige week het decor voor de 
Nederlandse kampioenschappen Mountainbike 2015.

Jan Weevers uit Vorden van RTV Vier-
akker-Wichmond behaalde tijdens 
het NK Masters 40+ een derde plaats. 
Het parcours bestond uit steile klim-
men en afdalingen die elkaar in snel 

tempo opvolgden. Bij de klasse Mas-
ters 40+ was Maikel Govaarts de grote 
favoriet. Jan Weevers uit Vorden, lid 
van RTV Vierakker-Wichmond, kwam 
er om zijn titel te verdedigen. 

Weevers was maar liefst de laatste drie 
edities steeds de Nederlands kampi-
oen in de klasse Masters 40+ gewor-
den. 

Het was echter Patrick Jansen uit Wa-
geningen die de snelste was. Michael 
Govaarts werd tweede.

Geef vooraf je locatie op of sluit spontaan aan

Proeftraining bij loopgroep Runners Vorden

CHECK ONZE APP VOOR DE 
OPENINGSTIJDEN BIJ U IN DE BUURT.

2 STUKS

2 STUKS

4 STUKS

10 STUKS

2 KG

PER STUK

PER STUK

175 G 

360 G 

4.99* 4.99*

3.99*

12.99*

3.99*

0.59
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.59
v   van 1.69

1.59
v   van 1.69

1.59
v   van 1.69

1.59
v   van 1.69

Ca.2.99
  WEEKEND

14.99/kg

3.99*

Vanaf woensdag 29-07-2015

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

1. 1.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.   * Uit de koeling.   ** Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

12. 3.
* Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.

PRIJSVERLAGINGEN

200 g

Vegetarische schnitzels*

200 g

Vegetarische balletjes*

175 g

Vegetarisch geruld gehakt*

200 g

Vegetarische groenteschijven* 

LAAGSTE PRIJS
 VOOR HUISMERKEN**

31 JULI T/M 2 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

Wilde perziken

Trio sla Breekbrood pomodoro
of picanto

Kinderbadponcho

Kindertextielsneakers Damestextielsneakers

Jongenszwembroek

Dames-t-shirt

XL Black pepper 
braadworsten*

4x 130 g

Gemarineerde 
kalfskarbonade*

Ca. 200 g

Dekbed  -
overtrekset
Diverse prints. 1-pers.
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere 
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
Dinsdag 17.00 - 20.00 uur
Woensdag & donderdag        13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.

De bouw van het nieuwe kindcen-
trum op de Prins Bernhardlaan in 
Steenderen vordert gestaag en is 
eind 2015 gereed. Vorige week 
stemden b en w in met het definitie-
ve ontwerp voor de openbare ruimte 
rond het kindcentrum. Op het con-
ceptplan dat eind januari tijdens een 
informatiebijeenkomst aan belang-
stellenden is toegelicht, kwamen 21 
reacties binnen. Deze gingen met 
name over de plaats van de jonge-
renontmoetingsplek (JOP) en stank 
van de sloot op het terrein. Wij heb-
ben hierover verschillende gesprek-
ken gevoerd met belanghebbenden 
en het waterschap. 

Sloot 
Voor het kindcentrum ligt een sloot. 
Het waterschap gaat de sloot op-
nieuw uitgraven, vanaf de Aviko tot 

aan de Molenkolk. Dit moet de door-
stroming verbeteren en stilstaand 
water in de watergang voorkomen. 

JOP, trapveldje en skatebaan
Na overleg met de betrokkenen is 
geconcludeerd dat handhaving van 
het JOP nabij z’n huidige locatie het 
meest wenselijk is. Het wordt wel 
iets verplaatst in verband met de 
aanleg van een rijbaan en parkeer-
plaatsen. De skatebaan komt op een 
nieuwe plek op het terrein. Na over-
leg met betrokkenen is besloten dat 
deze naast de fietscrossbaan komt. 
De fietscrossbaan wordt hiervoor 
iets aangepast.

Toegangspaden tot kindcentrum, 
tennisbaan en Basteom
Door de nieuwbouw moet een deel 
van de huidige paden verwijderd wor-

den. Er komt een fietspadenstructuur, 
waarmee alle voorzieningen (tennis, 
school, voetbalvereniging, skatebaan, 
fietscrossbaan) toegankelijk zijn. 

Inrit en parkeren
In de openbare ruimte komen in to-
taal 27 extra overloop parkeerplaat-
sen (grastegels). Deze zijn voor druk-
ke periodes. Om het parkeerplaatsen 
op het terrein toegankelijk te maken, 
komt er een nieuwe inrit aan de zijde 
van de Prins Bernhardlaan (kant van 
het zwembad). 

Planning
De werkzaamheden vinden plaats 
in het najaar en zijn gereed voor de 
ingebruikname van de school. De 
sportvoorzieningen blijven in de be-
treffende periode bereikbaar, zij het 
af en toe wat moeilijker. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. 

Fietspad richting Baak
Vanaf september fietsen er basis-
schoolkinderen vanuit Baak naar 
Steenderen. Om de veiligheid op de 
fietsroute langs de L. Dolfingweg te 
vergroten, gaan wij het fietspad bij 
Baak verbreden, zodat het over de 
hele route mogelijk is het fietspad in 
twee richtingen te gebruiken. Na de 
bouwvak worden de werkzaamheden 
hiervoor afgerond. Ook gaan we 
werkzaamheden verrichten aan de 
kruising Dr. A. Ariensstraat/L. Dol-
fingweg die de situatie voor fietsers 
veiliger maakt. De werkzaamheden 
hiervoor nemen we mee in het pro-
ject revitalisering bedrijventerreinen.  

Bouwwerkzaamheden 
En tot slot …. is de laatste weken ook 
weer veel gebeurd aan het nieuwe 
multifunctionele schoolgebouw zelf, 
dat de mooie naam De Pannevogel 
kreeg. Zo is de vloerverwarming in-
middels gelegd, zijn de dekvloeren 
aangebracht en is een begin gemaakt 
met het aanbrengen van de binnen-
wanden. Op het gebied van installa-
tietechniek is veel gedaan en afgelo-
pen week is het voegwerk afgerond 
en zijn alle buitenkozijnen, inclusief 
beglazing geplaatst. 

Zie voor meer informatie over de 
bouw van het kindcentrum ook 
www.bronckhorst.nl/kindcentrum- 
steenderen (o.a. de definitieve 
ontwerptekening voor de openbare 
ruimte staat hier) of de speciale 
facebookpagina www.facebook.com/
kindcentrumsteenderen.

Plan voor openbare ruimte bij kindcentrum Steenderen gereed 
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Wilt u het energieverbruik in uw 
woning verminderen en daarmee 
de kosten verlagen? En tegelijker-
tijd een bijdrage leveren aan een 
duurzame leefomgeving? Dan kunt 
u energiebesparende maatregelen 
aanbrengen in uw woning. De ge-
meente stimuleert dit door wonin-
geigenaren de mogelijkheid te 
bieden hiervoor subsidie aan te 
vragen.
  
Subsidie voor isolatiemaatregelen 
(‘Achterhoek bespaart’)
Net zoals voorgaande jaren kunt u 
ook dit jaar als woningeigenaar 
weer subsidie aanvragen voor het 
aanbrengen van isolatiemaatrege-
len aan uw huis. Denk hierbij aan 
dak-, gevel- of vloerisolatie of het 
aanbrengen van HR++-glas. Deze 
regeling is bekend onder de naam 
‘Achterhoek bespaart’. Werkzaam-
heden aan woningen moeten voor 
1 november 2015 zijn uitgevoerd 
en aanvragen kunnen tot uiterlijk 
1 oktober worden ingediend. Voor 
het uitvoeren van de regeling krijgt 
de gemeente geld van de provincie 
Gelderland. Alle woningen, ongeacht 
het bouwjaar, komen in aanmerking 
voor de subsidie. Meer informatie 
over de voorwaarden en het aan-
vraagformulier vindt u op www.ver-
duursaamenergieloket.nl of scan de 

QR-code. Afwijkend van voorgaande 
jaren toen de regeling ook van 
kracht was, worden aanvragen niet 
door de gemeente afgehandeld, 
maar het door VerduurSaam Ener-
gieloket, dat door de Achterhoekse 
gemeenten is opgericht voor duur-
zame projecten!

Tips
Op www.zonatlas.nl/bronckhorst 
kunt u kijken of het plaatsen van 
zonnepanelen op uw dak mogelijk is 

en zin heeft. Verder heeft het rijk 
een ‘energiebespaarlening’ voor 
woningeigenaren die graag energie-
besparende maatregelen willen 
aanbrengen, maar de investering op 
dit moment niet direct kunnen/willen 
betalen. Zij kunnen een goedkope 
lening afsluiten bij 
het Nationaal Ener-
giebespaarfonds. 
Meer informatie 
vindt u op www.
ikinvesteerslim.nl.

Er ligt 500 euro subsidie voor u klaar voor 
energiebesparende maatregelen aan uw woning

Na een jaar met de coalitie (CDA, 
PvdA en D66) aan de slag te zijn, 
concludeerden b en w dat de porte-
feuilleverdeling iets efficiënter kon. 
Dit leidde tot enkele aanpassingen. 

Zo gaat Bestuurlijke vernieuwing en 
burgerparticipatie van wethouder 
Jan Engels naar burgemeester Helmi 
Huijbregts-Schiedon, Milieu (inclusief 
duurzaamheid) en afval gaat van 
wethouder Arno Spekschoor naar 
wethouder Jan Engels en Volks-
gezondheid gaat van wethouder 
Paul Seesing naar wethouder 
Antoon Peppelman. 

Zie voor het complete overzicht in 
de linkerkolom op deze pagina. 

College past 
portefeuille-
verdeling 
iets aan



Jeanne Wissink Arie Vries

Nadat de rondweg Hummelo in 2013 
openging, kregen de doorgaande 
wegen in het dorp een andere functie 
(verblijf) en was een herinrichting van 
wat we de huiskamer van Hummelo 
noemen op z’n plaats. De huiskamer 
is het gebied tussen de kruising 
Dorpsstraat – Keppelseweg (bij de 
Gouden Karper) tot aan de kruising 
Dorpsstraat – Van Heekerenweg, 
inclusief de parkeerplaats. Bij een 
verblijfsfunctie staat elkaar kunnen 
ontmoeten meer centraal en hiervoor 
is een ontwerp gemaakt. Dit gebeurde 
met een projectgroep van bewoners, 
ondernemers, school en de dorps-
raad. Meer informatie over de inhoud 
van het ontwerp vindt u op www.
bronckhorst.nl. Bij de materiaalkeuze 
is rekening gehouden met de uitstra-
ling van het dorp en de status van 
beschermd dorpsgezicht. 

Riolering
Naast de werkzaamheden bij de 
Dorpsstraat worden op diverse 
plekken ook werkzaamheden aan de 
riolering uitgevoerd. Dit gebeurt op de 

Westerbeek van Eertenweg/Weppel, 
Groeneweg/J.D. Pennekampweg en 
de Dorpsstraat Zuid. De aanpassingen 
zijn nodig omdat bij hevige regenbuien 
regelmatig op verschillende plekken 
in Hummelo regenwater, maar ook 
vuil water vanuit de riolering op straat 
terechtkomt. Verder doen we onder-
houd (dunnen) aan het bosje bij de 
parkeerplaats op de markt voor 
behoud van de overige bomen daar en 
kappen we een aantal leilindes op de 
Dorpsstraat en twee zieke kastanjes 
bij de kerk. Voor het kappen van de 
bomen is inmiddels een vergunning 
aangevraagd en heeft overleg plaats 
gevonden met onder andere de 
dorpsraad, buurtbewoners en de 
kerk. We planten er verschillende 
bomen voor terug. 

Planning
De planning is dat de werkzaamheden 
vanaf dit najaar (half september t/m 
het voorjaar 2016) worden uitge-
voerd. Eind augustus komt er nog een 
inloopavond, waarover later meer 
informatie komt.

Herinrichting ‘huiskamer’ Hummelo

De gemeente brengt op dit moment 
de huidige situatie op en rond Het 
Kervel in beeld en de effecten die 
een mogelijke tijdelijke opvang van 
asielzoekers daarop heeft. Dit doen 
we in een omgevingsscan. Met de 
scan bekijken we verschillende 
aspecten, zoals veiligheid en 
beheersbaarheid op de locatie en    
in de omgeving. Denk hierbij aan de 
(loop)routes en verkeersstromen 

van Het Kervel naar Hengelo en v.v., 
mogelijke overlast, internetgebruik 
etc. Voor het opstellen van de omge-
vingsscan spreekt de gemeente met 
omwonenden en andere betrokken 
partijen, zoals brandweer, politie en 
ondernemers. 

Scan helpt bij afweging
Voor de gemeente helpt de scan 
bij het besluit om al dan niet mee te 

werken met het COA bij het realise-
ren van een opvang op Het Kervel. 
De gemeente overweegt hierbij de 
belangen en veiligheid van de huidige 
bewoners en omwonenden, en 
anderzijds de maatschappelijke 
plicht van de Nederlandse overheid 
om mensen in nood uit buitenland 
op te vangen.

Inmiddels zijn we voor de omge-
vingsscan in gesprek geweest met 
een aantal direct omwonenden, 
maar niet met allemaal. Om een 
ieder de mogelijkheid te geven een 
bijdrage te leveren aan de scan, vra-
gen wij hen die dat willen om contact 
met ons op te nemen voor 1 augus-
tus, via tel. (0575 75 02 50). 

Vergunningaanvraag
Voor de mogelijke tijdelijke opvang 
zijn onlangs vergunningaanvragen 
bij ons ingediend, zie voor meer 
informatie in de rubriek Bekend-
makingen en mededelingen elders 
op deze gemeentepagina’s en op 
overheid.nl.

Omgevingsscan in de maak in verband met mogelijke 
opvang asielzoekers in Kervel in Hengelo 

Veel wandelaars maken geregeld 
gebruik van het Bronckhorster platte-
land vanwege de rust en de ruimte. 

Wandelaars die hun hond graag mee-
nemen, willen wij erop wijzen dat het 
vrij rondrennen van honden risico’s 
met zich meebrengt. De gemeente en 
faunabeheerders ontvangen meldin-
gen over loslopende hond(en) die in 
wei- en graslanden rondstruinen. Dit 
is erg vervelend voor bijvoorbeeld 
rundveehouders, omdat ontlasting 
van loslopende honden bron van de 
Neospora-infectie is. Deze infectie 
kan leiden tot onvruchtbaarheid bij 
koeien. Een andere gehoorde klacht is 
dat honden het vee opjagen.

Wild
Ook kunnen loslopende honden de 
rust, vooral in kleine natuurterreinen, 
verstoren. Realiseert u zich als hon-
denbezitter dat wildsoorten zoals 
haas, konijn, fazant en ree, door hun 
vluchtgedrag aantrekkingskracht 
uitoefenen op de meeste honden. 
Honden gaan achter het wild aan en 
veroorzaken daardoor stress bij de 
dieren. Vooral reeën zijn daar gevoe-

lig voor. Als een loslopende hond van 
aangewezen wandelpaden afwijkt, is 
dat een overtreding van de Flora-  en 
Faunawet. Geniet samen met uw hond 
van ons landschap, maar doe uw hond 
aan de lijn. faunabeheerders en toe-
zichthouders controleren of u geen 
overtreding begaat van de Flora- en 
faunawet.

Wat kunt u doen?
• honden in het buitengebied aan-
 lijnen; in natuurgebieden bent u dit 

verplicht
• zorg dat de hond op de openbare 

weg of aangewezen wandelpaden 
blijft en niet in graslanden

• de hond zijn behoefte laten doen in 
de wegberm

• uitwerpselen van uw hond opruimen 

In de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning, artikel 2.4.17 en artikel 2.4.18, 
op www.bronckhorst.nl kunt u onze 
regels met betrekking tot de honden 
nalezen.

Honden aan de lijn in het buitengebied

Jeanne Wissink en Arie Vries zijn 
gebiedsambtenaren voor Bronck-
horst Oost (Zelhem, Halle, Halle-
Heide, Halle-Nijman, Varssel en 
Veldhoek). Zij zijn regelmatig in het 
gebied te vinden om u wegwijs te 
maken, handige tips aan de hand te 
doen en goed te weten wat er in de 
dorpen speelt. 

Om nog gemakkelijker met u in con-
tact te komen, zijn ze (bij toerbeurt), 
bij wijze van proef, iedere eerste 
vrijdag van de maand tussen 10.00 
tot 11.30 uur aanwezig in dorpshuis 
de Korenaar in Halle. 

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

• Iemand nodig om mee te denken 
over het organiseren van een 

 bijeenkomst/activiteit?
• Weten wat er in omliggende 
 dorpen gebeurt als het gaat om 

uw plannen/initiatieven en hoe u 
daarvan kunt leren of er welicht 
bij aan kunt haken?  

Aarzel niet en loop bij ze binnen. 
Ze gaan graag met u in gesprek en 
de koffie staat klaar! 

Loop binnen bij gebiedsambtenaren 
Jeanne en Arie
in dorpshuis de Korenaar in Halle 
op iedere eerste vrijdag van de maand 
tussen 10.00-11.30 uur

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. 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 alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in ge-
val 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 3 augustus a.s. is de eerst-
volgende sirenetest. Als aanvulling 
op de sirene is er NL-Alert, een 
alarmmiddel voor de mobiele tele-
foon om u up to 
date te informe-
ren. Stel het in! 
Lees meer op 
www.nl-alert.nl 
of scan de QR-
code.

Sirenetest

De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie en 
verwerking van gevonden en verloren  voorwerpen. Elke maand 
 voeren wij gevonden  voorwerpen waarvan de wettelijke 
bewaartermijn is verstreken af.  

Via www.bronckhorst.nl/gevonden vindt u een  overzicht van 
alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn  aangemeld. Bent u iets 
kwijtgeraakt, kijk dan eens op de website naar deze lijst. 

Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons ook bellen, via tel. 
(0575) 75 02 50.

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

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

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

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

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

stand van zaken



Bent u inwoner en van plan een be-
drijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u ad-
vies nodig bij de lopende gang van 
zaken in uw onderneming, omdat het 
even wat minder gaat? Dan kunt u bij 
ROZ (Regionale Organisatie Zelf-
standigen) terecht. Deze organisatie 
voert voor de meeste gemeenten in 
de Achterhoek, waaronder Bronck-
horst, regelingen voor ondernemers 
uit. Daarnaast biedt ROZ advies, coa-
ching en trainingen voor starters en 

ondernemers. Zo kunt u bijvoorbeeld 
ondersteuning krijgen van (oud)on-
dernemers op het gebied van mar-
keting, financiën of netwerken om 
uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig 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 
inkomensaanvulling. ROZ heeft ook 
goede contacten met banken om 
voor u te bemiddelen bij het ver-
strekken van een lening. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 

deze wijze samen om ondernemend 
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 ondernemersadviseur tijdens 
het maandelijkse spreekuur in ons 
gemeentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op 4 augustus 
en 1 september a.s. van 13.30 tot 
17.00 uur. 

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

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. 

Hengelo (Gld):
• Groenendaalseweg/Roessinkweg, organiseren groepskamperen tijdens Old Army Cars, 
 vergunning verleend
• Hogenkampweg 16, organiseren Bekveld’s feest, vergunning verleend
• Kervelseweg 38, organiseren groepskamperen tijdens campmeeting/bijbelweek, vergunning 

verleend
• Kervelseweg 38, besluit voor het intern veranderen van ’t Kervel tot tijdelijke opvanglocatie voor 

asielzoekers, verlenging beslistermijn

• Sarinkdijk 15 en nabij 15, het verschuiven van 1 vrijstaande woonbestemming in verband met 
energiezuinig bouwen, ontwerp bestemmingsplan 

Hummelo:
• Broekstraat 33, organiseren Concours Hippique, vergunning verleend

Hoog Keppel:
• Burg. Vrijlandweg 1, organiseren 15e Keppeltoertocht, vergunning verleend
• Burg. Vrijlandweg 35, het verkrijgen van de Drank- en horecavergunning, ontwerpvergunning

Steenderen
• Sportpark Het Hooge Wessel, uitbreiding aantal sportvelden en vergroten bouwvlak voor het 

clubgebouw, bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld (RECTIFICATIE)

Toldijk:
• Holtslagweg 3, organiseren Toldiek Tempel Party, vergunning verleend

Vorden:
• Kasteelweide, organiseren Landgoedfair, vergunning verleend

Wichmond:
• Lankhorsterstraat 3, organiseren Zomer in Gelderland, vergunning verleend

Zelhem:
• Centrum, organiseren Smoks Hanne rit, vergunning verleend
• De Biezenbusse, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen
• Priesterinkdijk 9, ontheffing sluitingsuur tijdens tennismarathon, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Solar Sell heeft een uitgebreid assortiment aan zonnepanelen. 
Sinds kort zijn wij gecertifi ceerd partner van Solar World. Ter introductie 
van dit nieuwe merk krijgt u de komende maanden bij aankoop van 
SolarWorld zonnepanelen 30% korting op een omvormer van SMA, 
NEDAP, SolarEdge of B&B Power. Tot en met 31 juli kunt u daarnaast
profi teren van de actie Gratis Groen Gas ter waarde van 200 euro.
Meer informatie vindt u op www.solar-sell.nl

Nieuw in het assortiment bij Solar Sell: 
top kwaliteit zwarte Duitse zonnepanelen 

van SolarWorld met een opbrengst van 275 
watt. Koop nu zonnepanelen en ontvang 

30% korting op een omvormer naar keuze. 
De actie loopt t/m 1 september.

Introductieactie SolarWorld

30% korting op
omvormer naar keuze

Ziekenhuisstraat 1
7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl
I www.solar-sell.nl

SOLAR SELL IS PARTNER VAN SOLAR WORLD, SUNPOWER, NEDAP EN AGEM



Wichmond/Vierakker - Het radio en televisieprogramma ‘Zomer in Gelder-
land’ van omroep Gelderland komt dit jaar in Wichmond/Vierakker. Dit be-
tekent een hele dag spektakel in het dorp en live radio- en tv uitzendingen 
vanaf het sportpark De Lankhorst aan de Lankhorsterstraat.

In de maand augustus komt de rei-
zende karavaan van Angelique Krü-
ger op twintig plaatsen in de provin-
cie en op donderdag 6 augustus is 
Wichmond/Vierakker aan de beurt. 
Het Wichmondse team, bestaande uit 
tien personen, voert de hele dag op-
drachten uit en kan hier punten (lees: 
euro’s ) mee verdienen. Op de dag zelf 
maximaal duizend euro en dit kan 
meer worden door het winnen van 
een aantal extra opdrachten die voor 
alle plaatsen gelden.

Hoeveel het enthousiaste team gaat 
ophalen is natuurlijk nog niet bekend, 
maar het doel al wel. Dat wordt het 
Oranjecomité van het dorp, een ver-
eniging die er voor de hele gemeen-
schap is. De ene helft van het gewon-
nen bedrag wordt besteed aan de toe-
komst van het dorp. Nieuwe spellen 
voor de jeugd die tijdens de feestweek 
in het dorp, in de maand augustus, 
gebruikt kunnen worden. De andere 
helft komt de ouderen van het dorp 
ten goede tijdens de ouderenavond in 
de feestweek. Zij hebben immers de 
toekomst gemaakt. Thema van dit jaar 
in alle uitzendingen is de presentatie 
van de eigen omgeving.

Stand-by
Het programma begint om negen uur 
in de ochtend met een radio-uitzen-
ding vanaf het door het team uitgeko-
zen ‘mooiste plekje van Wichmond/
Vierakker’. Op dit moment is het team 
zich nog aan het beraden welke plek 
dat moet worden, want dat is in zo’n 
mooie omgeving al geen gemakkelijke 
opdracht. Rond kwart over tien krijgt 

het team de echte opdracht te horen 
van die dag. Hiervoor zijn ze nu al de 
bevolking in het dorp aan het benade-
ren om op die dag stand-by te staan. 
“We merken dat het nu meer begint 
te leven bij de mensen”, zegt Cordrik 
van der Meulen, één van de teamle-
den en initiatiefnemer. “Als je de men-
sen maar persoonlijk aanspreekt, dan 
krijgen we alle medewerking. Maar 
ja, we weten nu nog niet wie of wat 
we die dag nodig hebben. Dat maakt 
het leuk en spannend tegelijk! Maar 
we hebben er heel veel zin in en we 
gaan ervoor”, aldus een gedreven Van 
der Meulen. “Maar mocht er iemand 
in het dorp zijn, die na het lezen van 
het artikel, denkt dat hij of zij iets kan 
bijdragen op die dag, bijvoorbeeld 
omdat diegene heel handig is met de 
hamer of met naald en draad, snel is 
of veel weet over het dorp, dan horen 
wij dat uiteraard heel graag! Alle ex-
tra aanmeldingen voor hulp zijn nog 
steeds van harte welkom!”

Uw aanwezigheid levert geld op
Om zes uur begint de live-uitzending 
en het tellen van het publiek. Hiermee 
kan het team extra punten verdienen. 
Het team Wichmond/Vierakker roept 
dan ook iedereen op om donderdag 
6 augustus om rond kwart voor zes 
naar het sportpark aan de Lankhor-
sterstraat te komen, want uw aanwe-
zigheid levert geld op! In dit geval telt 
hoe meer zielen, hoe meer euro’s voor 
het Oranjecomité. “Dus laat de op-
pas vooral meekomen!”, lacht Van der 
Meulen. “En wat is er nou leuker om 
een live tv-programma van zo dichtbij 
mee te maken. Het vindt bij wijze van 

spreken plaats in je eigen achtertuin! 
Daar wil je bij zijn, toch?!” besluit hij.

Naast de dagopdrachten krijgt de ge-
meenschap waar het programma ‘Zo-
mer in Gelderland’ is, de kans om zich 
te profileren in een parade. Uitdaging 
hierbij is om in anderhalve minuut 

een kleurrijke, opvallende afspiege-
ling van het dorp te laten zien. Iets 
voor zevenen wordt de live-uitzen-
ding afgesloten met de tune van het 
programma, gespeeld door de plaat-
selijke muziekvereniging Jubal die bij-
gestaan wordt door een muziekleraar 
uit het dorp.

Het einde van de uitzending betekent 
niet dat het feest en einde is, want alle 
bezoekers kunnen op het terrein nog 
gezellig naborrelen.
   

 ▶ Voor informatie en/of opgave: 
contact@wichmondvierakker.nl

Roy en Sandra Weetink, Cordrik van der Meulen en Martijn Tromp, vier van de tien teamleden Wichmond/Vierakker.

Thema van dit jaar in alle uitzendingen is de presentatie van de eigen omgeving

Zomer in Gelderland komt naar Wichmond/Vierakker

‘Fiets de Boer op’ Vorden
Vorden - Door leden van de Land- 
en Tuinbouw Organisatie (LTO) 
Bronckhorst, Vrouwen van Nu Vor-
den en Jong Gelre Vorden-Warns-
veld wordt zaterdag 1 augustus weer 
‘Fiets de Boer op’ georganiseerd.

De fietstocht gaat achtereenvolgens 
langs een waterwinbedrijf, een boer-
derijcamping, een bos- en tuinma-
chinebedrijf en een modern op duur-

zaamheid gericht melkveehouderij-
bedrijf (tevens de middagstop met 
versgebakken pannenkoeken). Daar-
na verder langs een melkgeitenbedrijf 
en een evenementenservicebedrijf, 
waar ook het brouwen van bier wordt 
getoond.

Bijdrage: twee euro, kinderen fietsen 
gratis mee. Start: Dorpskerk in Vorden 
tussen 10.00 uur en 11.30 uur.

   

Vossenjacht in Ruurlose 
doolhof
Ruurlo - In de Ruurlose Doolhof is 
er woensdagmiddag 29 juli een Vos-
senjacht. Kinderen moeten de vos-
sen die ronddolen zoeken. De ‘vos-
sen’ lopen de hele middag in leuke 
opvallende kleding rond. Leuk voor 
jong en oud.

Bij de kiosk krijgt iedereen een briefje 
met een pen. Elke vos heeft een vraag. 
Schrijf het antwoord van de vraag op 
het briefje. Als het briefje met alle 
antwoorden na afloop bij de kiosk 
wordt ingeleverd krijgt een ieder een 
traktatie. Daarnaast maakt men kans 

om nog een prijsje te winnen. Uit de 
ingeleverde briefjes trekken de ‘vos-
sen’ namelijk later de prijswinnaars. 
De prijzen worden opgestuurd. Kom 
met het gezin voor een leuke gezellige 
middag naar de Doolhof. De Doolhof 
ligt aan de Hengeloseweg in Ruurlo. 
De vossen beginnen te lopen vanaf 
13.30 uur. De entreeprijs voor kinde-
ren is twee euro en voor volwassenen 
drie euro.
   

 ▶ VVV Ruurlo, telefoon (0573) 453926 
of www.vvvhartjeachterhoek.nl

Zelhem - Het is Arjan Berendsen van 
Dierenspeciaalzaak Molenkamp 
wederom gelukt om de landelijke, 
en zelfs de Internationale, pers naar 
Zelhem te halen voor de presentatie 
van een nieuw product voor dieren. 
Ditmaal zijn de ‘Doggy Fries’ ofte-
wel de ‘Hondenpatatjes’ reden voor 
de pers om massaal naar Zelhem 
te komen. Voor de pers, klanten en 
kennissen hield Molenkamp don-
derdag 23 juli een gezellige presen-
tatie. Eerder lukte dat onder andere 
al met hondenbier, brillen voor hon-
den, cursus ‘rijden met een honden-
kar’, kledingmode voor honden, etc.

Bij een aantal producten kwam de 
pers min of meer toevallig bij de fami-
lie Molenkamp terecht, maar het hon-
denbier werd door Arjan zelf ontwik-
keld, dus om het product ‘in de markt’ 
te zetten, was media-aandacht zeker 
nodig. Ook de ‘Doggy Fries’ zijn een 
bedenksel van Arjan, waar hij graag 
de aandacht van de pers krijgt. 
Arjan: “Bij het hondenbier hebben 
we een heleboel beginnersfouten 
gemaakt. Alleen al de naam ‘Kwis-
pelbier’. Leuk voor de Nederlandse 
markt, maar in het buitenland werkt 
zo’n naam niet. Dus het bier is nu 
onder verschillende namen te koop. 
Verder wilden we alles in eigen hand 
houden en dan ben je er dag en nacht 
druk mee. Uiteindelijk hebben we het 
product overgedaan en is een ander 
bedrijf verantwoordelijk voor produc-
tie en verkoop en wij krijgen een ver-
goeding.”

Om herhaling te voorkomen werd 
voor de ‘Doggy Fries’ een geheel an-
dere route gevolgd. Arjan: “Met de 
hondenpatat ben ik direct naar de 
grootste importeur voor Europa (een 
Belgisch bedrijf ) gegaan, gewapend 
met een pan frietjes onder een doek. 

Het werd een kort bezoek, want toen 
ik de doek er af haalde, hoorde ik “ver-
kocht” en in principe was de verkoop 
rond. Een tweede gesprek duurde wel 
even iets langer, want toen moest af-
gesproken worden, hoe hoog de ver-
goeding voor mij als bedenker mocht 
worden. We zijn het eens geworden 
en ik krijg een paar cent per verkochte 
zak. Voordeel is nu, dat het mijn idee 
blijft, maar dat ik er verder niet druk 
mee ben.”

‘Doggy Fries’ worden niet, zoals de 
naam doet vermoeden, gefrituurd. 
Het is gemaakt van mais- en aardap-
pelmeel, zonder zout en met weinig 
vet (1%). Arjan: “Het past in de sfeer 
van het hondenbier, want mensen 
nemen bij het biertje ook een chipje 
of iets dergelijks. Voor de hond is er 

op dat moment een hondenpatatje 
(eventueel bij het hondenbiertje). 
Honden zijn gek op de smaak, een 
combinatie van de aardappel met het 
zoete van de mais. Zelfs mensen vin-
den het lekker.”

Het vinden van een producent was 
nog niet eenvoudig. Arjan: “Lang niet 
iedere chips-producent kan en mag 
dierproducten maken. De patatjes 
worden in Engeland geproduceerd en 
de Belgische importeur gaat ze over 
heel Europa verspreiden.”

Op de vraag of hij al weer een nieuw 
idee in gedachten heeft, verschijnt er 
een glimlach op z’n gezicht. Arjan: 
“Eerst de ‘Doggy Fries’ even laten be-
zinken, maar er broeit al wel weer iets 
in m’n hoofd.”

Arjan en Gerrie presenteren hun ‘Doggy Fries’.

Landelijke aandacht voor dierenspeciaalzaak 
Molenkamp door ‘Doggy Fries’

Zang en ontmoetingsdienst 
Achterhoek
Zelhem - Zondagavond 2 augustus is er een zang- en ontmoetingsdienst, 
georganiseerd door ‘Stichting de Opdracht’ in ‘Cultureel centrum De 
Brink’, Stationsplein 12, Zelhem. Ingang via parkeerplaats achterzijde, 
Industrieweg.

In deze bijeenkomst, die om 19.30 
uur begint, hoopt Gijsbert Tomassen 
uit Ermelo voor te gaan.  Het thema 
is: ‘Zegen en vloek’. 

De toegang is vrij, wel is er een col-
lecte. Na afloop is er koffie.

 ▶ (0314) 622878
 ▶ www.stichtingdeopdracht.nl
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Lichtenvoorde - Hee ho, let’s go! Oftewel Gas op de lollie. Doar geet ‘t hen! 
Op naar het beloofde weiland De Schans in Lichtenvoorde, waar Tante Rikie 
ons allemaal weer in de armen sluit. ‘Onze’ Tante Rikie, mogen wij als Ach-
terhoekers zeggen. Een kruising tussen Moeder Theresa, Majoor Bosshardt, 
Koningin Wilhelmina en Ma Flodder. Kortom we mogen weer. Ome Wally is 
er weer van begin tot eind bij en doet op geheel eigen wijze verslag.

Donderdag was het weer de dag dat de 
Achterhoek haar jaarlijkse enige file 
beleefde met de exodus naar Lichten-
voorde. Overal komen de bezoekers 

vandaan. Van knauwende Friezen tot 
rollende ‘erren’. Ach dat stök ons niks. 
Kom d’r bi-j!
Op Station Lichtenvoorde Groenlo is 
het een drukte van belang. De reizi-
gers worden hartelijk ontvangen door 
onder meer Femke van Eerden uit 
Aalten en door haar naar de bussen 
verwezen, waar buschauffeur Jos Lan-
tink van Gelderesch Reizen met een 
grijns achter het stuur zit. Zijn zoveel-
ste jaar al dat hij de gelijkgestemden 
naar de plek van bestemming rijdt. 

Van knauwende 
Friezen tot 
rollende ‘erren’.

“Dat volk is allemoal gezellig. Veurig 
joar he’k d’r ok wal eens ene met ne 
taxi noa ne dag al weer terugge ebrach 
noar ‘t station. Hee was van de cam-
ping ezet zei hee. Toen ik um vroog 
wat he dan wal neet oet evretten had 
zei hee dat hee in de blote konte oa-
ver de camping had erend.” Lantink 
kan er nu nog om lachen. “Dus loat 
dat kearls, en veur mien hoof ie ‘t al 
zeker neet te doon”. Als hij stopt en de 
gasten zo snel mogelijk hun biezen 
pakken richting camping, ziet hij en-

kele kinderen met volgepakte bolder-
karren en kruiwagens op het terrein 
lopen richting een tent. “Dee blagen 
doot dat verdomde handig. Beurt ze 
ne mooien cent veur en de leu hooft 
neet met ‘t gerei de hele camping oa-
ver te sleppen. Iedereen blij….Ik ok, 
want ik trap um an!”

Editie NL
Tja, en dan de berichtgeving over de 
Zwarte Cross. Zoals deze week bij Edi-
tie NL, toen de dame die recht voor de 
autocue zat keurig oplas wat ze over 
de Zwarte Cross diende te vertellen. 
Nadat ze de aankondiging heeft ge-
daan dat kinderen zaterdag en zondag 
nog gewoon welkom zijn, ondanks dat 
het bordje ‘Uitverkocht’ op de deur 
zal gaan prijken, roept de vrouw met 
een neerbuigende lach: “Goh, ik wist 
niet dat kinderen ook naar de Zwarte 
Cross gingen”. Antwoordt de andere 
pratende bureaustoel: “Jawel, de 
Zwarte Cross is een paradijs voor kin-
deren”. Veur het volk dat vol vooroor-
delen over de Zwarte Cross spreekt: 
‘puntdroad an d’n Iessel,’ zoals Nor-
maal in haar beginjaren ook steevast 
riep tegen al dat leeghoofdige gespuis.
Als ik dan het pareltje ‘Dat land, dee 
leu,’ van Achterhoeker Peter Groot 
Kormelink (Jazzpolitie, Splitsing) op-
zet, van zijn binnenkort te verschijnen 
cd in het Achterhoeks, getiteld ‘Weer-
kommen,’ en hij de laatste zin uit dit 
chanson zingt, dan raakt hij mij en 
wordt ik nog trotser op mijn en ons 
allermachtig prachtige Achterhoek: 
‘D’n Achterhook doar kom ik vandan. 
Dat land, dee leu, doar hol ik van.’ Ik 
ok!

Wi-j zeet mekaar... Good goan!

Donderdag trok er weer een bonte stoet caravans naar Lichtenvoorde. Foto’s: Achterhoekfoto.nl

Ome Wally dut verslag van de Zwarte Cross

Dag 1: Hey ho, let’s go, doar geet ‘t hen!

Ome Wally
dut verslag...

Dag 2: Wat een feest!!
De eerste hele festivaldag zit er op, en ik weet niet waar ik beginnen moet 
met mijn terugblik. Zoveel gezien, zoveel leuke, hartelijke, toffe mensen ge-
sproken. Alleen moar goed volk. ‘t Lik wal de EO-jongerendag, moar dan 
neet veur zemels! Hemels is ‘t.

Je valt van de ene in de andere verba-
zing. Loop je over het terrein van de 
ene naar de andere muziekwereld, 
want dat is toch wel een beetje mijn 
ding, vliegen ineens motoren door de 
lucht. Een uur later een stuntvliegtuig. 
Superlatieven ontbreken gewoonweg 
weer om de sfeer te beschrijven. En 
mooi alle soorten volk deur mekare. 
Van vrouwleu wee zo de catwalk op 
kunt, tussen kearls met een blokhut-
ten ‘spothemp’ an, den al 1000 keer 
in de wasmachine en dreugtrommel 
bunt ewest, met van dee bi-jpassen-
de ‘mattienessen’ an. D’r is dus nog 
hoppe veur mi-j! Ik wet wel woar ik 
lever noar kiek, moar de combinatie 
is mooi.

Subliem is de vondst van twee staan-
tribunes, honderd meter voor de in-
gang, met daarop onder meer cliënten 
van De Lichtenvoorde die het publiek 
hartstochtelijk toejuichen alsof ze de 
vierdaagse zojuist uitgelopen hebben, 
een soort ‘Via Gladiola’ in Nijmegen. 
Ook dezelfde dag trouwens. Ook ik 
krijg bloemen als ik voorbij loop. “Je 
hebt het gehaald, yes”, vliegt een en-
thousiast onbekend heerschap me 
om de nek. Prachtig! Nog sneller wil 
ik naar binnen, dan ik al wilde.

De verwachtingen waren hoogge-
spannen. Anouk kondigde bij het 
contracteren van haar voor de Zware 
Cross op Twitter direct al aan dat ze 

ontzettend zin had aan de Zwarte 
Cross. En de Zwarte Cross had zin in 
Anouk. Voor het hoofdpodium staat 
het dan ook vol tot aan het einde, on-
danks de regen, die zelfs in de bier-
glazen terechtkomt. Komt goed uit. 
“Drink een betjen water tussendeur 
jongen”, zei mijn moeder vroeger al-
tijd al als ik me weer eens onderdom-
pelde in één of ander (meerdaags) 
feestgedruis. Dat komt dus goed uit. 
Het nuttige met het aangename in 
één. De Haagse diva werd aangekon-
digd door de Hummele diva Tante 
Rikie, met tussendoor nog even een 
knallend vuurwerk. Of het een eer-
betoon aan Tante Rikie was weet ik 
niet, maar Anouk betrad het podium 
eveneens met een soepjurk, maar 
onder de jurk zat gelukkig nog steeds 
een rockbitch, al zijn de wilde haren 

wel iets minder wild geworden. Toch 
geniet het publiek van haar degelijke 
optreden.
Meer dan degelijk was Miss Montreal, 
oftewel Sanne Hans. Wat een topwijf! 
De Zwarte Cross is ook haar feest-
je. Ook door haar aderen stroomt 
Grolsch. “Ik ben een meisje van het 
oosten”, zong ze op haar laatste cd. 
Een prachtig mooi nummer, waar ie-
dere oosterling kippenvel van krijgt. 
Haar optreden staat als een huis en 
als toetje draaft ze ook nog eens op 
voor een gastoptreden bij de Back-
corner Boogieband. ‘Born on the 
Bayou,’ zingt ze hartstochtelijk in 
duet met Erik Nijmeier van de band 
die haar laatste optreden afwerkt, op 
The Bayou. Hoe toepasselijk. En wat 
een uitvoering! Wooow, wat een band 
ook. Bij elk nummer denk je: ‘It’s so 

nice, you wanna hear it twice.’ Wat een 
verlies dat deze band stopt. Wat een 
energie, wat een ‘supervette onwies-
gave’ sound, met de allerbeste muzi-
kanten van het oostelijk halfrond, de 
Achterhoek dus. Fenomenaal. Een 
volle Bayou is een verdiend slotak-
koord van de band.

De overgang van echte muziek naar 
de Megatent naar ene Mr. Polska is 
bijzonder groot, maar ook hier hou-
den mensen van, getuige de volle 
tent. M’n dochter vond het prachtig, 
tja! Gelukkig smaakten de biertjes wel 
in de tent, al heb ik voor mezelf wel 
het gevoel dat bij dit soort muziek het 
schuim sneller van het bier verdwijnt, 
maar ja, ieder zijn ding. Toch leuk om 
alleen al over mee te kunnen praten, 
al is het kort wat mij betreft.Miss Montreal voelde zich helemaal thuis op de Zwarte Cross.

Bij de ingang verwelkomde het ontvangstcomité het publiek.
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De KNMI praat over ‘de zwaarste julistorm ooit.’ Op de Zwarte Cross hebben 
we het gewoon over ‘drietweer.’ Vele records sneuvelen op de Zwarte Cross. 
Deze dus ook. Dat pak je toch mooi maar weer even mee! De eerlijkheid 
gebiedt me wel te zeggen dat ik dit record graag gemist had, maar het motto 
van de Zwarte Cross en de Feestfabriek is natuurlijk niet voor niets ‘Alles 
kump goed’. En dat kwam het ook. 

Meer dan dat zelfs! In tijd van nood 
zie je wie je vrienden zijn. Hier dus 
ook weer. De organisatie toont zich 
een ware vriend van haar camping-
gasten die ineens dakloos werden en 
in plaats van ‘drietezat’, ‘drietenat’. In 
allerijl werd een noodplan uit de kast 
getrokken of een creatieve oplossing 
bedacht, met enkel blije gezichten in 
een hal van Roemaat, overbuurman 
van het festival. Vanzelfsprekend 
krijgt het onderkomen direct al een 
naam in Zwarte Cross-stijl: Hotel De 
Berige Knastafari!
Als even na middernacht bussen vol-
lopen met lallende en zingende men-
sen melden zich getroffen camping-
gasten in de hal van Roemaat bij Lian-
ne Overgoor, eindverantwoordelijke 
gehele Horeca Zwarte Cross. Ze doet 
nu dienst als ‘receptioniste’ voor de 
gasten. “Ach ja, het is een beetje im-
proviseren en schuiven.” Ze ontvangt 
de gasten als een ware gastvrouw. “Jul-
lie kunnen zelf een bedje uitzoeken. 
Er ligt al een deken op, maar mocht 
je nog een deken extra nodig hebben, 
dan kun je die daar pakken”, wijst ze 
naar een pallet met dekens. Daarnaast 
een pallet met frisdrank en waterfles-
jes. “Als jullie iets te drinken willen 
hebben, dan kun je dat daar pakken. 
Gratis. Om half één gaat de eerste rij 
lampen uit, om half twee de tweede, 
maar er blijft een beetje licht aan. Het 
badhuis op de camping blijft open tot 
vier uur vannacht, voor wie nog wil 
douchen. Je kunt buiten gebruik ma-
ken van de snackwagen tot twee uur 
vannacht, de toiletten blijven open en 
morgenvroeg zal hier een SRV-wagen 
staan met spullen voor een ontbijt.”

“Geniaal”, roept een getroffene die in-
checkt. “Dit is nog beter dan we had-

den. Helemaal te gek.” Lianne neemt 
de complimenten met een glimlach 
en een hartelijk ‘dankjewel’ in ont-
vangst. “We hebben dit vanmiddag in 
‘no time’ bedacht en geregeld”, gaat ze 
verder. “Driehonderd slaapplaatsen 
hebben we ingericht. Er hebben zich 
inmiddels 256 mensen aangemeld. 
Als je dan ziet hoeveel waardering we 
krijgen van de mensen, ja daar doen 
we het met zijn allen voor. Ondanks 
het slechte weer vandaag kijkt toch ie-
dereen terug op een mooie dag.”

“We hebben dit 
vanmiddag in ‘no 
time’ geregeld”

Even verderop ligt een stel vrienden 
al op hun veldbedje. Ayrton uit Be-
verwijk, en Jordie, Sjaak en Rik uit 
Heemskerk. Hun tent overleefde het 
noodweer niet. “We zijn naar de tent 
gegaan en hebben ieder in een hoek 
gestaan om de tentstokken vast te 
houden, maar er was geen redden 
meer aan. Ze braken allen doormid-
den. Toen hebben we maar zo snel 
mogelijk onze spullen gepakt die we 
nodig hebben of niet tegen regen kun-
nen en zijn naar onze auto gerend. 
Daar hebben we enkele uren ingeze-
ten met de kachel op 400”, vertelt Ayr-
ton, nu weer lachend. “De rest halen 
we morgen wel op, als we het terug 
vinden tenminste.” De vrienden zijn 
voorlopig blij met hun nieuwe droge 
warme onderkomen. “Wat de organi-
satie geregeld heeft voor ons is gran-

dioos. Zo’n goede zorg voor de men-
sen heb ik nog nooit meegemaakt. Ik 
weet niet wat ze op Lowlands doen 
of bij Pinkpop, maar dit is uniek”, zijn 
de jongens unaniem eens met elkaar. 
“Het is toch helpen van mensen in 
nood”, ervaart Ayrton. Ja, dan krijg ik 
een brok in m’n keel en ben ik een su-
pertrotse Achterhoeker!

De zaterdagmorgen begon nog zo 
fraai. Ondanks de onstuimige voor-
spellingen stroomde het terrein vol 
met enkele vrolijke en blije gezichten. 
Als de sterke wind ineens gepaard gaat 
met hevige regen, betrekt niet alleen 
het hemeldek maar ook vele gezich-
ten, al zijn bezoekers van de Zwarte 
Cross geen ‘piepers’. Als het weer ex-
treem wordt, stromen alle tenten en 
afdakjes vol, en vindt iedereen die 
onderdak zoekt wel onderdak. Het is 
als haringen in een ton, dat wel, maar 
met een biertje in de hand houden 
de mensen de moed er in. Er worden 
veel grappen gemaakt over het weer 
en mensen waar het water soms let-
terlijk uit de oren loopt. In het kerkje 
op de theaterweide is het stampvol. 
Menig pastoor zou hier jaloers op zijn. 
De dienstdoende band speelt ‘Who’ll 
stop the rain,’ van Creedence Clear-
water Revival. De hele kerk zingt mee. 
Als daarna een of andere geleerde pief 
een verhaal afsteekt over ‘conventio-
nele technieken’ besluit ik toch maar 
weer het noodweer te trotseren om 
me naar een ander onderkomen te 
begeven.

Veel mensen kiezen er voor om naar 
huis te gaan. Triest om te zien soms, 
maar ja, overmacht. De diehards blij-
ven echter, en mensen die in de nabije 
omgeving wonen keren voor een groot 
deel ‘s avonds terug. Het is erg druk 
en gezellig, tot het einde toe. Kenny 
B, gestoken in een crosspak in reg-
gaekleuren, zorgt op de Reggaeweide 
voor een groot feest. Overal is dat het 
geval. Alsof er niets gebeurd is…

De storm hield zaterdag behoorlijk huis op de Zwarte Cross.

Dag 3: Alles kump goed

Dag 4: 
De dag van Maike
Het zit er op. Wat een weekend van uitersten soms. Zijn je handen zaterdag 
nog doorgestoken van de kou, zondag de ‘mangel’ kats verbrand. Wat een 
dag wederom. Ogen, oren en vooral tijd kom ik tekort de laatste dag. Het 
gehele weekend eigenlijk. Zoveel toffe mensen gesproken. 

Bij Boh Foi Toch is het wederom volle 
bak tijdens de ‘kerkdienst’ in de Me-
gatent zondagmorgen, een vaste tra-
ditie inmiddels die niet meer weg te 
denken is. Prachtige psalmen van 
Keuper en zijn mannen; ‘Hee, ee, ee 
hoo, oo, oo’ in plaats van ‘Heuj en 
stro’ zoals die typische oom die ieder 
in zijn familie wel heeft, de Gregori-
aanse gezangen altijd noemde. Aan-
sluitend de Hoogmis van de Zwarte 
Cross: Normaal. Ruim 40.000 mensen 
staan voor het hoofdpodium om ge-
tuige te zijn van het afscheidsfeestje 
van de band op de Zwarte Cross. Wat 
het verlies van Normaal betekent voor 
de Zwarte Cross zullen we volgend 
jaar weten, als de mannen er voor het 
eerst niet meer bij zullen zijn, althans 
dat wordt geroepen. Mijn inschatting 
is, of naïef en te veel op een vurige 
wens gebaseerd misschien, is dat ze 

er volgend jaar als stunt gewoon weer 
zullen staan. Dan wordt het bezoe-
kersrecord wederom gebroken, zoals 
ieder jaar het geval nog is geweest. Dit 
jaar besloten 12.500 meer mensen de 
juiste keuze van hun leven te maken, 
in totaal 197.456.
“Het leven dat is een groot feest”, 
roept de Feestfabriek al jaren. Niet 
voor niets staat er als welkomstbord 
bij de ingang ‘Welkom in de hemel’. 
Dat bord kan de rest van het jaar bij 
de oversteek van de IJssel dienst doen, 
als men de Achterhoek inrijdt, wat mij 
betreft.
Muzikaal valt er veel te beleven op de 
cross. Zeer aangenaam word ik verrast 
door Jungle by Night, een Nederland-
se band, met jonge gasten, waarvan 
de toetsenist nog niet het bandje ‘Nix 
18’ moet dragen volgens mij. Gewoon 
een jungske nog die volgens mij op 
een kussen achter zijn Hammond zit, 
maar het geweldig goed doet! Instru-
mentale muziek enkel, met percussie, 
blazers, gitaar, Hammond, die geen 
enkele keer verveelt. Op The Bayou 
lekkere blues, in the Roadhouse jon-
gens van de gestampte pot, op de Reg-

gaeweide ‘chillen’, op Exoticana swin-
gen geblazen, en op de Dansvloer iets 
dat klinkt als betonmolen die vast-
loopt, maar het voorziet schijnbaar 
in een grote behoefte getuige de volle 
bak. Wel prachtig dat het allemaal 
kan.

Toch zijn het vaak de kleine dingen 
die groots zijn, en weten te ontroeren. 
Zoals Maike Stegers (21) uit Beltrum 
die de dag van haar leven beleefde 
afgelopen zondag. Heel bizar werd ze 
in de nacht van 19 op 20 oktober 2013 
door haar eigen moeder, die op weg 
was naar haar werk in zorg, aangetrof-
fen na een zwaar eenzijdig ongeval. 
“Ik reed over iets heen op de Bos-
chlaan in Lichtenvoorde en ben direct 
gestopt”, vertelt moeder Silva Stegers. 
“Ik zag dat hier nog niet zo lang daar-
voor een ongeval gebeurd was. Ik ben 
uitgestapt en had al snel door dat het 
om Maike ging. Direct 112 gebeld en 
kreeg ik hulp van een politieman die 
op weg was naar zijn werk.” Met grote 
spoed werd ze met de traumaheli naar 
Nijmegen overgebracht. Omdat er in 
Nijmegen geen verbetering optrad 
werd ze na enkele dagen overgebracht 
naar het Comacentrum in Tilburg. 
“Daar ging ze langzaam vooruit en 
ontwaakte ze na enkele dagen zelfs. 
Het zag er nog niet best uit, maar on-
danks diverse operaties, onder andere 
verwijdering van een stuk schedel, en 
tegenslagen, één stap vooruit, twee 
achteruit, was ze een medisch won-
der. Doktoren zeggen dat ze dit hoog-
uit één keer in de tien jaar meemaken, 
dat iemand er zo uit komt zoals Maike 
nu.” Thuis wonen zit er helaas niet in 
voor haar. “Dat hadden we het liefst, 
maar dat kan gewoon niet. Ze zit in 
‘Anke Marjolein’, onderdeel van De 
Lichtenvoorde, in Lochem.”

Zondag straalde ze weer als vanouds, 
dankzij de Feestfabriek. Enkele ver-
pleegsters van het Roessingh in En-
schede, waar ze ook verbleef, stuur-
den de grote wens van Maike in naar 
de Feestfabriek, om naar de Zwarte 
Cross toe te gaan. Haar wens werd 
gehonoreerd. “Ik krieg ‘t d’r nog kold 
van”, kijkt Slivia terug op de reactie van 
Maike toen ze hoorde dat ze zondag te 
gast zou zijn. “Het was in één woord 
geweldig”, kijkt een Silvia maandag-
morgen terug. “Ze heeft enorm geno-
ten. Ze werd door twee ‘duwers’ in een 
rolstoel de gehele dag gebracht waar 
zij maar wenste. Ze mocht backstage, 
heeft zitten swingen in de rolstoel tij-
dens Normaal. Het was super gere-
geld allemaal. In de Grolsch-tent zijn 
we het langst geweest. Zoveel mensen 
die op haar afkwamen, zoveel vrien-
dinnen. Die hebben haar altijd fan-
tastisch gesteund. Mede door hun 
en haar eigen wilskracht is ze zover 
gekomen dat ze al weer een beetje 
achter de rollator kan lopen. Het is 
zo’n levenslustige meid.” Wat moet ik 
nog meer zeggen….Een gelukkig kind. 
Daar kan niets overheen!

Ayrton, Rik, Sjaak en Jordie zijn lovend over de organisatie. Op zondag scheen de zon weer volop boven de crossbaan.

Maike Stegers, temidden van vader Tonnie, moeder Sivia en Femke. 
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Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste, zelfstandig 
werkende kok M/V

Het betreft een fulltime baan waar 
je al je uitdagingen in kwijt kunt. 

Bij voorkeur in bezit van soc. 
Hygiëne en leermeester papieren.

Tevens zijn wij op zoek ter versterking 
van ons keuken team naar een 

parttime
keukenhulp

Heb jij interesse in een van 
bovenstaande vacatures?

Stuur dan je gegevens en je CV naar: 
info@depauwwarnsveld.nl

zalencentrum grand café-restaurant

Cafe Restaurant De Pauw
Rijksstraatweg 11-13 Warnsveld

Wij vragen met spoed:   All round loodgieter / cv monteur

Fons Jansen is een allround installatiebedrijf 
met een steeds groeiende order portefeuille 
uit de particuliere huizenmarkt, monumentale 
werkzaamheden aan historische panden en
particuliere nieuwbouw.

Functieomschrijving:
- als zelfstandig monteur installeer je alleen, 

of in samenwerking, complete cv installaties, 
drinkwater installaties en gasinstallaties

- als ambitieus vakman weet jij de mooiste 
badkamers aan te leggen

- je hebt veel ervaring met zinkwerk
- je hebt veel ervaring in bitumineuze 
 dakbedekkingen

Wat vragen wij van jou:
- ruime ervaring in de hierboven omschreven 

werkzaamheden
- MBO werk- en denkniveau
- service gerichtheid en klantvriendelijkheid
- inzet en goede contactuele eigenschappen

Wat bieden wij jou:
-  een zeer afwisselende baan, met veel eigen 

verantwoordelijkheid
-  een goede werksfeer bij een gezond bedrijf 
 en enthousiaste collega’s
-  uitstekende arbeidsvoorwaarden en een heel 

goed salaris 

Is jouw interesse gewekt?
Stuur of mail jouw sollicitatie, compleet met 
CV naar: Fons Jansen Installatiebedrijf, 
 Burg. Galleestraat 58, 7251 EC Vorden
 fjanseninstallateurs@hetnet.nl

ERKEND 
INSTALLATEUR

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.

Kipper chauffeur m/v

Ben jij een ervaren kipper chauffeur en ben 
je per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
In deze functie breng je met een kiepwagen o.a. 
zand naar diverse locaties in het oosten van het 
land. Je beschikt over uitstekende rijvaardighe-
den. Zo dien je goed te kunnen manoeuvreren en 
achteruit rijden op een bouwplaats en net zo goed 
midden in de stad. Je werkt voornamelijk overdag, 
maar in de winter ga je ook helpen met het strooien 
van zout. Hiervoor is een flexibele instelling erg 
belangrijk.

Grafisch medewerker m/v

Heb jij ervaring met het opmaken, printen 
en lamineren van fullcolour printwerk?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor onder 
andere de volgende werkzaamheden: 
- Het bedienen van een fullcolour HP latex printer
- Het opmaken, printen en lamineren van fullcolour  
 printwerk
- Het verwerken en verpakken van prints
- Het assisteren bij diverse reclame werkzaamheden

CNC Operator m/v

Heb jij ervaring met het programmeren van 
een robotbeladen CNC-machine?

Functieomschrijving
In de functie van CNC Operator ben je hoofdza-
kelijk aan het werk met een robotbeladen Okuma 
Multus 400 (7-assig). Voor dit werk moet je tech-
nisch inzicht hebben, ervaring in de verspanende 
techniek en op de hoogte zijn van nieuwe ontwik-
kelingen in de techniek.

Allround Metaalbewerker m/v

Ben jij een metaalbewerker die interesse 
heeft in werken met hout en graag zou 
werken in een ambitieus bedrijf dat 
maatwerk van hoge kwaliteit levert? 

Functieomschrijving 
Voor een opdrachtgever in de omgeving van 
Lochem zijn wij op korte termijn op zoek naar een 
startende en leergierige allround metaalbewerker 
met veel technisch inzicht. Het betreft een functie 
waarbij je voor een gedeelte op de afdeling metaal-
bewerking werkt en je richt op het zagen, boren 
en afbramen van metalen onderdelen. Verder werk 
je met CNC draaibanken (zowel conventioneel 
als computergestuurd). Ook komt het voor dat 
je interfacekastjes moet bedraden vanaf tekening 
(assemblage), dus kennis van elektro is een pre. 
Als er op de afdeling metaalbewerking minder 
werk ligt, ga je actief meewerken op de houtafde-
ling, waar je je bezig houdt met vervaardigen van 
een kwalitatief hoogstaand product. Het kan goed 
zijn dat je soms wel voor 75% op de houtafdeling 
werkt, dus je moet wel een sterke affiniteit met hout 
hebben. Voor deze functie moet je zeer nauwkeurig 
kunnen werken, technisch inzicht hebben en met 
diverse materialen en machines / gereedschappen 
kunnen werken.  

ICT medewerker m/v

Heb jij ervaring als ICT medewerker en ben 
je graag in contact met klanten?

Functieomschrijving
In deze functie van ICT medewerker ben je het 
eerste aanspreekpunt voor de klanten. Je krijgt 
onder andere te maken met algemene technische 
vraagstukken, maar ook met vragen aangaande 
het applicatiegebruik. Deze vraag-
stukken dienen telefonisch direct 
beantwoord te kunnen worden. Om 
een goede ondersteuning te kun-
nen bieden naar de klanten is het 
van belang dat je de applicatie snel 
eigen maakt. Tevens ben je als ICT 
medewerker verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van dataoverdracht 
en datamigraties. Vanwege het vele 
contact met klanten is het essentieel 
dat je beschikt over goede com-
municatieve vaardigheden en een 
klantvriendelijke instelling.

 

2 augustus 2015  
Kom-Es-An - Dag 

van 12.00 tot  
+/-16.00 uur 

Rommelmarkt! 
 
 

Heeft u nog spulletjes om te 
verkopen? U bent van harte 

welkom om mee te doen 
aan onze rommelmarkt! 

Opgeven verplicht via mail 
of telefoon. 

Iedereen is van harte 
welkom op zondag 2 

augustus. 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 

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten
Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23 

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
1 - 2 augustus, G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 2 augustus, 10.00 uur: Openluchtdienst 
aan de Vordensebosweg in de “Groene kathedraal”,
ds. H. Klaassens uit Erica, C: Evangelisatiecommissie.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 2 augustus, 10.00 uur: Openluchtdienst 
aan de Vordensebosweg in de “Groene kathedraal”,
ds. H. Klaassens uit Erica, C: Evangelisatiecommissie.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 2 augustus, 10.00 uur, Hr. J. Boon, Zelhem.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 1 augustus, 17.00 uur, Woord- en Communie-
viering, J. van Kranenburg, pastoraal werker. 

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 1 augustus, 18.30 uur, Woord- en Communie-
viering, J. van Kranenburg, pastoraal werker. 

Te koop: Nieuwe aardappe-
len; Frieslander en Donald, sla, 
andijvie, prei en boerenkool-
planten. Vers van eigen land; 
bloemkool, spitskool, broccoli, 
sla, andijvie, bieten, peulen en 
sperziebonen. André Snellink, 
Bekmansdijk 4 Vorden. Tel.: 
0575-556876.

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

Geef je nu op voor de revue van 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld. 
Doe mee met zang, dans, toneel 
of decorbouw en mail naar re-
vuejg@gmail.com 

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

Op zoek naar mooie meubels 
voor een scherpe prijs? Neem 
dan eens een kijkje op
www.dewoonburcht.nl en vraag 
vrijblijvend een offerte aan!

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

Wespennesten bestrijding 06-
54323046

Te Huur : Kantoorruimte op een 
rustige, koele plek in Vorden 06-
54323046

Te koop: Stationaire diesel met 
waterpomp voor regeninstalla-
tie met leidingen. Tel. 06 - 53 71 
35 61.

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

Heeft u last van wespen, 
mollen of ander ongedierte??? 
Bel: 06-1049 9025.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

29 juli t/m 4 augustus 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consume-
ren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag 
en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 29 juli Mosterdsoep / Spies de Rotonde, kruidenboter, aardappelen 
en rauwkostsalade

Donderdag 30 juli Varkensmedaillons, champignonsaus, aardappelkroketten en 
groente / Bavaroise met slagroom

Vrijdag 31 juli Uiensoepsoep met croutons / Zalmfilet met mosterdsaus, 
aardappelen en groente

Zaterdag 1 aug. Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade/IJs met 
slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 3 aug. Gesloten
Dinsdag 4 aug. Wiener schnitzel met groente en aardappelen/IJs met slagroom

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

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

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

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

DUIVEN
zondag 2 augustus

10.00 - 17.00 uur
 HORSTENPARK

Horstenparklaan 1

Info Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl

VIER POTEN DIE ZORGEN 
DAT UW KIND STERKER 
OP EIGEN BENEN STAAT.

Meer weten over honden voor kinderen met autisme? Bel 020-496 93 33 of kijk op onze site.

WWW.GELEIDEHOND.NL/AUTISME

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!
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 openingstijden:  ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur / vrij. 09.30 - 20.00 uur / zat. 09.00 - 18.00 uur

 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 


