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Anne Mokkink keek terug op een su-
per WK. In beide disciplines behaalde 
ze onverwachts de kwartfinale in een 
groot internationaal veld. Op zich een 
prima prestatie maar bij de cruisers 
had er zeker een halve finale ingeze-
ten ware het niet dat ze in de kwart-
finale zwaar crashte met een Franse 
vrouw en dan is het einde verhaal. 
In deze discipline streed Anne met de 

wereldkampioene van vorig jaar in 
de manches om de eerste en tweede 
plek. “De rest lag ver achter en dan in 
de kwartfinale hard onderuit gaan is 
zuur. Maar ja dat is ook BMX. Ik heb 
een geweldige week in Ahoy Rotter-
dam gehad en hoop volgend jaar met 
het WK in België weer aan de start 
te staan”, zo verklaarde een enthou-
siaste Anne Mokkink.

Anne Mokkink 
beleeft een geweldige 
week tijdens WK 
Fietscross
Vorden - De 19-jarige Anne Mokkink uit Vorden nam vorige week met 
succes deel aan de wereldkampioenschappen fietscross in Ahoy in Rot-
terdam. De Vordense kwam als lid van Fietscrossclub Lichtenvoorde 
(FCCL) uit in twee disciplines bij de vrouwen: Cruisers 18-29 jaar en in 
de Challenge klasse 17 jaar en ouder.

Festivaldirectrice Tante Rikie: “Het 
was een meer dan fantastisch week-
end!” De organisatie spreekt van een 
zeer geslaagde editie. Tante Rikie: 
“Alleen maar lachende gezichten en 
een geweldige sfeer. Zwarte Crossers, 
I love you!” 

De bezoekersaantal per dag waren:
Donderdag 24 juli: 19.128
Vrijdag 25 juli: 33.419
Zaterdag 26 juli: 67.460         
Zondag 27 juli: 65.269            

Volgend jaar zal de Zwarte Cross 
plaatsvinden op 24, 25 en 26 juli. De 
campingbezoekers zijn al een dag 
eerder welkom op 23 juli.

Ome Wally dut verslag
Tijdens de Zwarte Cross stuurden we 
onze speciale verslaggever het terrein 
op. Ome Wally versloeg het evene-
ment vanuit zijn eigen persoonlijke 
invalshoek. Lees zijn ‘dagboek’ ver-
derop in deze krant.

Zaterdag en zondag van 18de editie uitverkocht

Zwarte Cross 2014: 185.276 bezoekers
Lichtenvoorde - Dit weekend be-
zochten 185.276 mensen de 18de 
editie van de Zwarte Cross in 
Lichtenvoorde. In 2013 waren dit 
er 162.795; dit betekent opnieuw 
een bezoekersrecord! Ook dit jaar 
blijkt de unieke formule van mu-
ziek, motorsport, theater, stunts 
en ander spektakel een succes. 
Zowel de zaterdag als de zondag 
waren uitverkocht.

Dominee Jelle de Kok uit Diever gaat 
voor in de dienst, hij spreekt over Le-
ven uit de Bron. Harmonie Vorden 
ondersteunt de zang met het kope-
rensemble. Voor de kinderen is er 
een oppas aanwezig, ze kunnen bo-
vendien meedoen aan een activiteit. 
Koffie en thee na de dienst zorgen 
voor een stukje ontmoeting met el-
kaar. 
Bij mooi weer staan de stoelen klaar 
onder het bladerdak van de Groene 
Kathedraal, bij slecht weer vindt de 
dienst plaats in de Dorpskerk.

Openlucht-
dienst ach-
ter kasteel 
Vorden
Vorden - Zondagmorgen 3 augus-
tus vindt de jaarlijkse openlucht-
dienst aan de Vordensebosweg 
achter kasteel Vorden plaats.

      Volg en like ons ook op Facebook:        ContactAchterhoek VV
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Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575) 55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

Weekblad Contact 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  
Auteurswet 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.

! nnp

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram runderrookvlees + 
100 gram gebraden gehakt

samen 398

SPECIAL

Pollo panna 
pomodore

175
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Puur porc-
burgers

ELKE 4DE GRATIS

KEURSLAGERKOOPJE

Kogelbiefstuk
á 125 gr. per 
stuk

750
3 stuks

MAALTIJD IDEE

Babi
pangang

550
500 gram

Te koop: Aardappelen, Donald 
en Frieslanders. Andijvie, 

sla, prei, rode biet, savooie, 
spruit- en boerenkoolplanten.
Verse groenten van het land, 
o.a.: andijvie, sla, bloemkool, 
broccoli, spitskool, rode biet, 
sperziebonen en snijbonen.

André Snellink 

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

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

Tandarts
02 - 03 augustus: M. Hermans, Vorden, 0575-552253.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 
Eerbeek - Brummen.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 
Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 3 augustus 10.00 uur: 

Openluchtdienst aan de Vordensebosweg “Groene kathedraal”, 

ds. J. de Kok uit Diever; C: Evangelisatiecommissie

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 3 augustus: 10.00 uur: Hr. R. Baauw. 

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 2 augustus: 18.30 uur: Eucharistieviering, 

vg. F. Zandbelt, em. Priester.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 augustus: 17.00 uur: Woord en Communieviering, 

vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker.

Weekenddiensten

Geef je nu op voor de revue van 

Jong Gelre Vorden-Warnsveld. 

Doe mee met zang, dans, to-

neel of decorbouw en mail 

naar revuejg@gmail.com.

ABC Bronckhorst 31/8 van 

12 - 17 uur Antiek Borcante 

Curiose Markt + 150 oude 

motoren + militairen WO II + 

zomermarkt www.abcbronck-

horst.nl

GARAGEVERKOOP zat. 2 aug.

11.00-17.00 uur, Het Molen-

blick 8, Vorden.  grasmaaier,

bureau parasols etc.

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 vrij-

dagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens 

openingstijden of d.m.v. een 

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt 

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

KRINGLOOP de Boedelhof

di t/m vr 9.00-17.00

zat 9.00-16.00 laatste zaterdag

v/d maand magazijnverkoop.

"veel voor weinig"

Hallo, Ik ben Mitch (15 jaar) en

woon in Vorden. Ben erg

handig met computers en kan/

wil u bij computerproblemen of

gebruik, voor een kleine

vergoeding graag helpen.

Tel: 06-37331976

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 30 juli t/m 5 aug.
Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 30 juli
Mosterdsoep/Spies Hawaii (kip met ananas) met kerriesausje, 
aardappelen en groente

Donderdag 31 juli
Varkenshaaspuntjes in stroganoff saus met aardappelkroketten 
en groente/Vanillepudding met bessensap en slagroom

Vrijdag 1 augustus
Aspergesoep/Pangafilet met pestosaus, spaghetti en groente

Zaterdag 2 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, nasi en groente/IJs met slagroom  

Maandag 4 augustus 
Gesloten

Dinsdag 5 augustus 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente/IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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



Na een kort ziekbed is overleden onze geliefde 
schoonzuster
 

Mien Koning-Memelink
weduwe van A. J. Koning

 
in de leeftijd van 96 jaar.

J.W. Nijendijk
M.G.Koning-Knoef
H. van der Weij
 

Vorden, 26 juli 2014

MAANDMENU
AUGUSTUS
voor 2 à 3 personen

* Pangsit (deegkoekjes)
* Babi Pangang
* Foe yong hai
*
   pepersaus
* 2 stokjes Saté
* Grote nasi of bami

 € 17,50
Elke zondag een 

uitgebreid Chinees buffet. 
Onbeperkt eten 

voor € 13,80 p.p.

Dorpsstraat 28 
Vorden 

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

4atHome
ABC Automotive
Althea Products
Ambiance Evenementen B.V.
Ami Kappers Vorden
Aspergeboerderij Marcel Halfman
ATO Agro Bouwservice
Auto Rijwiel Taxiebedrijf Klein Brinke B.V.
Autoschadeherstelbedrijf T.Terwel
Autowascentrum David
Aviko
Bakkerij Lurvink
Bernard Wunderink
Bertus Waarle
Bloemenboerderij Groot Roessink
Bloemendaal & Wiegerinck Accountants
Bloemsierkunst Halfman/Fleurop
Bouwbedrijf Geers B.V.
Bouwbedrijf Jos Schröer
Bouwbedrijf Schot
Brandweer Vorden
Bruna
C1000 Grotenhuys
Da Vinci for Hair
De Boedelhof
DP & S
Dutch PC Electronics
Echte bakker van Asselt
Ecotrans B.V.
Elweco/Medo
Euro Planit BV
Eykelenkamp B.V.
F.Huusken & Zn.
Fa.A.Beeftink en Zn. Loon en 
 grondverzetbedrijf
Familie Hulshof
Fashion Corner
Fietsspecialist Profile Bleumink
Giesen Schoenmode en - reparatie
Grolsch
Haarstudio Marloes
H.E.Enzerink B.V.
Helmink Wonen & Meubelen
Het Kacheltje

Hotel Café Restaurant 
 De Gravin van Vorden
Houtzagerij Wasseveld
Hoveniers- en bestratingsbedrijf 
  J.Bleumink
Hoveniersbedrijf Isidorushoeve
IJssalon Lekker/IJsbuffet Kerkepad
Installatiebedrijf Wim Bosman
Installatietechniek Vlogman B.V.
Keurslagerij Vlogman
Klooster van Kranenburg
Klussenbedrijf Theo Schotsman
Loonbedrijf Groot Enzerink
Lubron Technisch Intermediair
Marktlink Fusies & Overnames B.V.
Massink Bromfietsen en Motoren
Mechanisatie LMB Vorden B.V.
Meubel Design Vorden
Meubelmakerij ‘De Bovenste Plank’
Party Service Achterhoek
Pensioen Perspectief
Peter  Hondebrink Food
Plaza Vorden
Reinier en Leonie’s Groente en Fruit & 
 Traiteur
Rietdekkersbedrijf E.Otten
Rob Schmitz Fotografie
Schildersbedrijf Boerstoel B.V.
Schildersbedrijf Peters
Siemerink Opticien Juwelier
Smederij Oldenhave BV
Tandprothetische praktijk J.Riefel
Tankstation De Weule
Van de Poll Metaalrecycling
Van Zeeburg/Visser Assurantiën
Vishandel M&F van de Groep
Weevers Grafimedia
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.
Wijnhandel Smit
Wilma’s Hairstyling
Wiltink Installatie B.V.
Wolbrink Nederland B.V.
Wok Maxis
Zuurveld/Roelvink Tegelwerken

Stichting Evenementen Vorden bedankt alle onderstaande sponsoren voor 

het welslagen van de 2e editie van Booming Vorden!

Karakteristiek helft van een dubbel 

woonhuis met vrijstaande ruime garage. 

Perceeloppervlak 900 m². 

Oppervlakte woning: 101 m². 

Inhoud 370 m³. 

vraagprijs € 225.000,- k.k.

Van Arkellaan 5 Ruurlo

(088) 200 2000

OPEN H
UIS

ZATERDAG 

2 AUGUSTUS

11.
00 - 1

5.00 uur

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Na een lang leven is rustig overleden mijn lieve  
moeder en onze schoonmoeder

Mina Koning-Memelink
Sinds 17 april 1990 weduwe van

Albert Jan Koning

22 september 1917    -    26 juli 2014

 Groningen: Friedy † en Harry Wedema-Koning
 Borne: Ans en Laurens Spit-Koning

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag  
31 juli om 11.00 uur in de Dorpskerk, Kerkstraat te 
Vorden.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan, Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in 
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Correspondentieadres: 
Ans en Laurens Spit-Koning
Blauwgras 57
7623 GM  Borne

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw kunstgebit

 Gratis intake gesprek.
 Opvullen & reparatie 

 binnen 3 uur klaar   
 (100% in de basis-
 verzekering).
 Geen verwijzing nodig 

 van de tandarts!

0575 46 26 40 
Kastanjelaan 11b info@tppbrugman.nl
Hengelo Gld. www.tppbrugman.nl



 (gezinsroute)

FIETSEN IS VOOR IEDEREEN!

ZATERDAG 2 AUGUSTUS
 (Terras Grand Café Bistro-rant 

`t Langenbaergh)

maandag 4 augustus 

 LEONTIEN ZIJLAARD-VAN MOORSEL. 

WWW.FIETSVIERDAAGSE.NET

HP Bouwmateriaal heeft vele jaren ervaring op het 
gebied van Kunststof kozijnen U bent bij ons aan het 
juiste adres voor een goed advies, een scherpe offerte 
en snelle levering. Tevens kunnen wij Uw kozijnen 
ook plaatsen. 

Bij plaatsing worden Uw kozijnen gratis bezorgd en 
worden Uw kozijnen kosteloos ingemeten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer 
informatie: 
Dambroek 33, 7223 DT Baak, tel. 06 - 46 36 84 20    
(wij zijn op werkdagen bereikbaar tot 22.00 uur).          
Email: 
Ons bedrijf is op afspraak geopend voor een 
bezichtiging en/of adviesgesprek.

- advertorial -

Nou ja, dat doet Gotink voor me. 

Ikvernieuw

badkamer!
zomer

deze

de hele

Complete badkamerrenovatie al vanaf € 6.950,-

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

AANGESLOTEN BIJ

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl



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

Het initiatief daartoe komt van een 
aantal organisaties die het belang-
rijk vindt om het dorp Hengelo op 
de kaart te zetten: 

Hamove voor de oude motoren
Al tientallen jaren is het een tra-
ditie dat de Hengelose Auto- en 
Motorsportvereniging Hamove de 
rally voor veteraan motoren (1940 
en eerder) organiseert. Oude moto-
ren van roemruchte merken zoals 
Norton, BSA, Harley Davidson, In-
dian, BMW, Zündapp, DKW, ACE, 
Terrot, Peugeot en Ardie rijden een 
toertocht door de prachtige Ach-
terhoek. De finish van dit rijdende 
museum is op de zondag weer naar 
het dorp gehaald. 

Achterhoeks Museum 1940-
1945 voor militaire levende ge-
schiedenis
Vanuit het Achterhoeks museum 
zullen mensen aanwezig zijn die 
in bijna authentieke uniformen en 
uitgerust met attributen van weleer 
de militaire geschiedenis uitbeel-
den. 
Niet alleen volwassenen, maar ook 
kinderen zijn vaak erg onder de in-
druk en hebben honderden vragen 
voor de soldaten van toen.

De Marktvereniging voor een 
ouderwetse antiekveiling
De Marktvereniging verzorgt een 
ouderwetse antiekveiling. Vanaf 
een platte wagen wordt allerlei an-
tiek en curiosa bij opbod verkocht. 
Er kan ook materiaal worden inge-
bracht en de opbrengst is voor een 
goed doel.

HOV Hengelose ondernemers 
vereniging voor de zomermarkt
De HOV ondersteunt de zomer-
markt en is verder actief betrokken 

bij meerdere evenementen door het 
jaar heen.

Marktvision Organisatiebureau 
Groenlo
Als sterke partner voor het evene-
ment is vanaf 2014 gekozen voor 
dit bedrijf uit de eigen regio. Markt-
vision is goed bekend in marktland 
en beschikt over veel expertise op 
het gebied van organisatie.
Samen hebben deze organisaties 
de ambitie om een van de leukste 
familie evenementen van Oost-Ne-
derland op de kaart te gaan zetten. 
De laatste zondag van augustus zal 
vanaf 2014 nooit meer hetzelfde 
zijn. De markt is te bezoeken op 
zondag 31 augustus, van 12.00 tot 
17.00 uur in het centrum van Hen-
gelo Gld.
ABC Bronckhorst is een familiefeest 
voor groot en klein en staat voor:
Antiek en art. \
Brocante, maar ook boerenzomer-
markt, Curiosa en classic motoren
Bronckhorst heet iedereen welkom. 
www.abcbronckhorst.nl

ABC Bronckhorst: een nieuw 
Achterhoeks initiatief

Hengelo - Het prachtige dorp 
Hengelo Gelderland in het hart 
van de gemeente Bronckhorst 
krijgt vanaf 2014 jaarlijks op 
de laatste zondag van augustus 
een nieuw evenement: de ABC 
(Antiek, Brocante en Curiosa) 
markt.

Militair optreden van het Achterhoeks Museum 1940-1945

De bekende veilingmeester Jan 
Breukelaar uit Aalten zal de in-
gebrachte spullen publiekelijk 
verkopen. Iedereen kan artikelen 
opgeven voor deze veiling waarbij 
twintig procent van de opbrengst 
aan veilingkosten betaald moet 
worden. Als men de spullen gratis 

beschikbaar stelt aan de Marktver-
eniging gaat de opbrengst naar een 
goed doel. Er wordt nog een opslag-
plaats bekend gemaakt en de arti-
kelen kunnen bovendien bij u thuis 
opgehaald worden. 
De veiling zal plaatsvinden op zon-
dag 31 augustus van 13.00 tot 15.00 

uur op het parkeerterrein voor de 
Spannevogel in het centrum van 
Hengelo. Een dag voor de veiling, 
zaterdag 30 augustus, vindt de kijk-
dag plaats. 

Aanmelden is mogelijk bij: Anton 
van Ingen 0314-641076, e-mail: 
anton.van.ingen@hetnet.nl, Jan 
Dinkelman 0575-462030, e-mail: 
j.dinkelman@kpnmail.nl en  Gerrie 
Teunissen 0575-462059, e-mail:  
adr.teunissen@kickxl.nl

ABC veiling in Hengelo
Hengelo - De Marktvereniging Hengelo (Gld) gaat tijdens de ABC 
(Antiek, Brocante en Curiosa) markt op zondag 31 augustus een 
publieke veiling houden van ABC- en bovendien ook paardenarti-
kelen, zoals koetsen en tuig.

Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek

  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

Inkoop oud goud

19 %
goedkoper

27 %
goedkoper

49.99

49.99

0.85
v   van 0.89

1.29
v   van 1.59

1.55
v   van 1.65

2.19
v   van 2.99

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

Vanaf woensdag 30-07-2014

5.49

1.99

3.49 

LENGTE: 44 CM

LENGTE: 34 CM

11.99

19.99

Nu vanaf elke vrijdag speciale
aanbiedingen. Kijk vrijdag op 
www.aldi.nl

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 03-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Bron: Consumentengids april 2014  ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  *** Uit onze diepvries

Hugo 
Frizzante
0.75 l

Vissticks
450 g

Varkens- 
of kipsaté***

280 g

Andijvie
300 g

In diverse kleuren.
Vanaf woensdag 30-07-2014.

Orchideeën Rozen*

26 stelen, lengte: 
40 cm of 18 stelen, 
lengte: 50 cm.

Hollandse 
zonnebloemen*

10 stelen,
lengte: 50 cm. 

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

Inclusief instructie-DVD, 
onderdelen en adapter.

Eurocopter

Met ingebouwde 
LED-lamp. 

Sky Blaze Helicopter

Turtles en Transformers. 
Afmetingen: 140x200 cm.

Jongensdekbedovertrek

Afmetingen: 140x220 cm.

Dekbedovertrek tieners 1-p



Een van de mogelijkheden was de 
provincie Gelderland benaderen. De-
ze suggereerde de stichting om een 
voorstel in te dienen voor een subsidie 
om de keldergewelven op te knappen. 
Omdat dit de eerste subsidieaanvraag 
was, moest het bestuur de kneepjes 
van het ‘subsidieaanvraag-vak’ nog 
leren. “Spannend was het zeker”, 
vertelt voorzitter Jos Hoenen. “Maar 
uiteindelijk kwam het verlossende 
telefoontje dat het was goedgekeurd. 
Dit gebeurde in februari dit jaar. Wij 
zijn toen meteen aan de slag gegaan 
met de aannemer en andere bedrij-
ven om nog voor het zomerseizoen 
de belangrijkste werkzaamheden uit 
te voeren. Dit kon, omdat de eigena-
resse van het kasteel, Karin de Rouw, 
bereid was om een groot deel van de 
eigen bijdrage dat een voorwaarde 
is voor de subsidie, voor haar reke-
ning te nemen. Ook de bestuursleden 
staken hun handen uit de mouwen 
om problemen op te lossen, de werk-
zaamheden te begeleiden en waar 
nodig zelf extra werk te verzetten.”
“De werkzaamheden zijn goed ver-
lopen”, zegt Gert Scheers, penning-
meester van de Stichting. “Alle kel-

dergewelven kunnen nu verwarmd 
worden, zowel met een hoog rende-
ment houtkachel als met gaskachels. 
Hierdoor kunnen delen van deze 
kelderruimtes voor feest -, educatie 
-en expositieactiviteiten worden ge-
bruikt. Feesten en partijen kunnen 
dan (zomer én winter) ook meer in 
de keldervertrekken plaatsvinden, 
waardoor a) de rest van het kasteel 
opengesteld kan blijven voor dagbe-
zoekers en b) de vertrekken boven 
ontlast worden en minder slijtage on-
dervinden.”
Verder is er een typische kasteelge-
vangeniscel gecreëerd als extra edu-
catief en bezichtingselement voor 
bezoekers van het kasteel evenals 
een kasteelwinkel, waarin kasteelar-
tikelen (antiek, educatief, etc.), als-
ook in de toekomst streekproducten 
verkocht kunnen worden. Ook zal er 
ruimte worden gemaakt voor infor-
matiedocumentatie en boeken over 
kastelen (waaronder Kasteel Vorden) 
en andere cultuurhistorische gebou-
wen en locaties. Een meer professio-
nele ontvangstbalie/toonbank, voor 
de verkoop van entreetickets, hapjes 
en drankjes completeert het geheel.

Ook buiten het Kasteel zullen bezoe-
kers zienn dat de tuinen verder zijn 
opgeknapt. Zo is een start gemaakt 
om de grond om het kasteel aan de 
binnenkant van de gracht te ver-
anderen in een charmante kasteel-
wandeltuin. “Een zijde is inmiddels 
aangeplant en in de loop van dit jaar 
en volgend jaar hopen wij dit project 
te kunnen afronden”, zegt Kasteel-
vrouwe Karin de Rouw, die de kosten 
hiervoor voor haar rekening neemt. 
“In 2015 wil de Stichting proberen 
weer een subsidie binnen te halen 
om het kostbare onderhoud op peil 
te houden”, zegt Sebastian Hoenen, 
stichtingssecretaris. “Dat is best een 
klus omdat de eigen financiële mid-
delen beperkt zijn om de eigen bij-
drage bij zo een subsidie te kunnen 
garanderen.”

Extra vrijwilligers
Het succes van deze projecten vergt 
wel veel tijd en energie van het stich-
tingsbestuur en de eigenaresse van 
het Kasteel. Het stichtingsbestuur 
is dan ook op zoek naar extra vrij-
willigers voor zowel bouwkundige 
onderhoudswerkzaamheden alsook 
voor het tuinieren. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven bij Jos Hoenen 
(06-25021953, jos.hoenen@gmail.
com) of Gert Scheers (06-23238542, 
gertscheers.gs@gmail.com).

Stichting Vrienden van Kasteel Vorden, 
bijna 1 jaar aan de slag
Vorden - Op 30 juli 2013 werd de Stichting Vrienden van Kasteel Vor-
den opgericht. Het bestuur is meteen van start gegaan om de mo-
gelijkheden te onderzoeken om het Kasteel, de bijgebouwen en de 
tuinen verder te verfraaien en te onderhouden.

De Stichting Vrienden van Kasteel Vorden timmert behoorlijk aan de weg. Zowel de gewel-
ven als de kasteeltuin ondergingen een flinke opknapbeurt.

In het jaar 1999 waren de katholieke 
inwoners van het kerkdorp Kranen-
burg flink boos. Hun kerk, de stijlvol-
le Antoniuskerk, moest gesloten wor-
den omdat het onderhoud van twee 
kerken te kostbaar was. Ze waren ge-
hecht aan hun kerk, waar immers in 
de afgelopen eeuw veel leden van de 
familie zijn gedoopt en getrouwd, en 
ook aan hun laatste reis begonnen. 
Die kerk, het hart van het dorpje, zou 
waarschijnlijk helemaal verdwijnen. 
En dat deed pijn.
Maar er gebeurde een klein wonder. 
De door de bekende architect Pierre 
Cuypers gebouwde kerk begon rond 
de eeuwwisseling een nieuw leven: 
het werd een museum en een toe-
vluchtsoord voor heiligen, of beter 
gezegd voor beelden van heiligen. 
Het idee werd direct enthousiast ont-
vangen. Het parochiebestuur stelde 
de kerk gratis beschikbaar, honder-
den Vordenaren werden donateur 
van Stichting Vrienden van de Kerk 
op de Kranenburg (KVV) en gelukkig 
schonk iemand een royale donatie. 
De kerk werd ook snel gevuld. Een 
parochielid bood het bestuur een 
tiental fraaie beelden aan, maar liefst 
elf kloosters stelden beelden gratis of 
in bruikleen beschikbaar, een fraaie 
collectie beelden van een Belgische 
verzamelaar werd aangeschaft en 
een aantal bezoekers die waardering 
hadden voor het initiatief, stelden zo-
maar gratis beelden uit hun privébe-
zit beschikbaar. Daarnaast zette een 
flinke groep vrijwilligers hun schou-
ders onder het vele werk dat nodig 
was om de beelden een goede plaats 
in de kerk te geven. Tientallen gast-
vrouwen en –heren zorgden voor de 
ontvangst van de bezoekers en rond-
leidingen van groepen. Om ook in de 
winter de ruimte te benutten werd al 
vanaf het tweede jaar de tentoonstel-
ling ‘Kerst op de Kranenburg’ gestart 
met elk jaar een andere unieke collec-
tie kerststallen en -groepen van inter-
nationale klasse. De zomerexpositie 
en die kersttentoonstelling samen 
zorgen nu voor ruim zevenduizend 
bezoekers per jaar. 
Intussen is de kerk in het jaar 2010 
in eigendom overgedragen aan Stich-
ting Oude Gelderse Kerken, die het 
gebouw aan het museum heeft ver-
huurd. Ook werd met subsidie van 
onder andere de Provincie en vele vrij-
willigershanden een representatieve 
ontvangsthal en filmzaal gebouwd. 
In de filmzaal vertellen klankbeel-
den over de betekenis van heiligen 

en hun beelden. Zo werkt een actief
bestuur aan de toekomst van het mu-
seum. Er is zelfs een project op onder-
wijsgebied gestart om ook de jeugd te
laten zien hoe belangrijk het kerke-
lijk erfgoed van de heiligenbeelden is.
Intussen is het museum ook officieel
geregistreerd als erkend museum.
Kortom: er is en wordt op de Kranen-
burg iets groots verricht. 
En dan was er in Deurningen een
koster van de kerk, die in ruim veer-
tig jaar een zeldzaam mooie verza-
meling religieuze voorwerpen had 
verzameld: het hele huis van Henk
Ensink stond er vol mee. En omdat
hij vond dat de enthousiaste vrijwilli-
gers op de Kranenburg hun museum
erg vakkundig beheerden besloot
hij zijn hele collectie van duizenden
voorwerpen na te laten aan Stichting
Vrienden van de Kerk op de Kranen-
burg. 
Dit voorjaar is Henk overleden en
werd zijn werkelijk unieke collectie
devotionalia, waaronder ongeveer
700 kleinere heiligbeelden, aan Stich-
ting VKK overgedragen. Dit betekent
dat de beeldencollectie in Kranen-
burg nu meer dan twaalfhonderd
beelden omvat waarvan elk jaar een
gedeelte wordt geëxposeerd.
Dit jaar gebeurt dit bijvoorbeeld met
de actie ‘Zoek uw eigen heilige’, een
zoektocht voor mensen die bij hun
geboorte ooit naar een heilige zijn
vernoemd en hier wellicht het beeld
van deze heilige kunnen vinden. Als
herinnering aan die ontmoeting ont-
vangen zij gratis een kleurige blad-
wijzer met een afbeelding en een
korte levensbeschrijving van die hei-
lige, een idee dat ook in de landelijke
media veel aandacht krijgt.
Conclusie: een aan de eredienst ont-
trokken kerk ontwikkelde zich in
vijftien jaar tijd tot een boeiend mu-
seum dat door vrijwilligers wordt be-
heerd en waarin een waardevol deel
van het religieuze erfgoed wordt be-
waard. Dat mag je, vind ik, best een
klein wonder noemen. En het is voor
u tevens een goede reden om deze
zomer eens een bezoek aan de kerk
te brengen. Dat kan op dinsdag, don-
derdag en zondag. U bent die dagen
hartelijk welkom van 11.00 tot 17.00
uur. Zo kunt u met eigen ogen zien
dat er ook in deze tijd soms nog best
een klein wonder kan gebeuren. 

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35
Vorden

Klein wonder op de Kranenburg
Gelooft u, beste lezer(es), in dit digitale tijdperk nog in wonderen? Het
antwoord is waarschijnlijk ‘nee’. Moet u toch eens dit verhaal lezen
over een klein wonder op de Kranenburg.

Kracht van lokaal ondernemerschap
Plaza is een soft franchiseformule, 
gebaseerd op de kracht van de com-
binatie van een landelijk formule en 
lokaal ondernemerschap. “We stem-

men ons assortiment en onze prijzen 
af op de lokale markt,” vertelt Xiao-
Jing en Cai- Chi van Plaza Vorden. 
“Landelijk worden we ondersteund 
met een folder en bijvoorbeeld pro-

motiemateriaal, maar het directe 
contact met de klant is doorslagge-
vend. Dat zie je terug in de scores. We 
zijn bijzonder trots op deze Award. 
Vooral omdat we deze erkenning niet 
van een jury ontvangen, maar van de-
genen die voor ons het belangrijkste 
zijn, onze gasten.”

Beste Fastservice Formule van 
Nederland
Onderzoeksbureau GfK hield in sa-
menwerking met het vakblad Out of 
Home Shops een grootscheeps consu-
mentenonderzoek en reikte prijzen 
uit aan organisaties die goed scoor-
den op het gebied van zowel beleving 
& gastvrijheid als prijs & kwaliteit en 
loyaliteit. Plaza Food For All behaalde 
de hoogste scores binnen de categorie 
fastservice en mag zich een jaar lang 
‘Beste Fastservice Formule van Neder-
land’ noemen.

Hoge scores op het gebied van 
gastvrijheid 
De formules zijn beoordeeld op twin-
tig aspecten door ruim 6000 consu-
menten, die onlangs te gast zijn ge-
weest bij een van de formules. Plaza 
gooide hoge ogen op het gebied van 
gastvrijheid. Binnen Plaza wordt 
hieraan dan ook veel aandacht be-
steed door middel van workshops en 
trainingen. Daarnaast behaald Plaza 
hoge scores op het gebied van prijs en 
kwaliteit.

Plaza wint GfK prijs voor beste Cafetaria 
& Fastservice Formule 2014

Vorden - Plaza Vorden is een bekende naam voor mensen uit Vorden. 
Wat wellicht minder bekend is, is dat zij zijn aangesloten bij de lan-
delijke Plaza formule. De consument heeft deze formule onlangs met 
hoge scores gewaardeerd, waardoor Plaza de winnaar geworden is van 
de GfK Out of Home Formule Award.

Plaza team Vorden



Zijlaard-van Moorsel, eerder uitgeroe-
pen tot beste vrouwelijke wielrenner 
aller tijden, heeft zich de laatste ja-
ren ingezet om met name vrouwen 
in beweging te krijgen. In de loop 
van 2014 wordt een droom van haar 
werkelijkheid, in gemeente Zuidplas 
wordt een inloophuis geopend voor 
mensen met een eetstoornis: het Le-
ontienhuis. Tijdens de opening van 
de vierdaagse zal de wielrenster hier 
meer over vertellen.

Fietsen is voor iedereen
Het thema van dit jaar is zoveel mo-
gelijk in de routes verwerkt. Zo is de 
korste route, zoals altijd, geschikt 
voor minder validen en zijn de stem-
pelposten op deze route met extra 
zorg uitgezocht. Ook leiden diverse 
routes dit jaar langs USVA. Dit bedrijf 

ontwikkelt ergonomische mobili-
teitsvoorzieningen voor mensen met 
een beperking. Samen met een team 
(gehandicapte) medewerkers assem-
bleren zij onder andere driewielige 
fietsen en handbikes. 

Op maandagavond 4 augustus zal om 
20.00 uur de opening van de fietsvier-
daagse plaatsvinden op het evene-
mententerrein aan de Verwoldseweg 
in Laren. U bent van harte welkom 
vanaf 19.45 uur. Aansluitend zullen 
van 5 t/m 8 augustus zo’n 4500 deel-
nemers, verspreid over vier dagen, op 
de fiets stappen. De routes van 25, 
40 en 60 kilometer zijn uitgestippeld 
langs en door de mooiste plekjes van 
de Achterhoek, Twente en Salland.
Voor meer informatie zie www.fiets-
vierdaagse.net. Hier vindt u infor-

matie over inschrijvingen, fietsver-
huur, fietsenstallingsmogelijkheden 
en overnachtingen. Uiteraard kunt 
u ook contact opnemen met VVV 
 Lochem: 0573-251898 of info@vvv 
lochem.nl

Leontien Zijlaard-van Moorsel komt naar 
Laren
Laren - Van 5 tot en met 8 augustus zal de 21ste editie van fietsvier-
daagse ‘De Achterhoek’ plaatsvinden in de Achterhoek, Twente en 
Salland. Het evenement heeft als thema ‘Fietsen is voor iedereen!’ en 
wordt geopend door Leontien Zijlaard-van Moorsel.

Herman is inmiddels al 25 jaar on 
tour en bij vele varkensbedrijven, 
rundveebedrijven, melkgeitenbe-
drijven en pluimveebedrijven over 
de vloer geweest. Herman is een ge-
dreven vakman met veel vakkennis. 
Door de jaren heen zijn er mooie blij-
vende contacten ontstaan. Hartelijk-
heid en warmte komt hij dagelijks op 
de agrarische bedrijven tegen. 

Met alleen praktijkwerkzaamheden 
houdt het niet op, Herman is ook 

voorzitter van de Vereniging van Be-
drijfsverzorgers, omdat hij betrokken
is bij de organisatie.

Op 17 juli spraken Agrarische Rela-
tiemanagers, Wilfred Evers en Bar-
bara Ponders mooie woorden en veel
waardering uit. Ook kreeg Herman 
een gouden erespeld uitgereikt. De
kinderen plaatsten een mooi span-
doek in de tuin. Zij zijn 100% trots op
hun vader en wensen hem nog vele
mooie werkjaren bij AB Oost toe!

Herman Gosselink uit 
Hengelo heeft al 25 jaar 
een droombaan

Hengelo - Donderdag 17 juli was de dag om bij dit 25-jarige jubileum 
stil te staan. Op maandag 17 juli 1989 begon Herman bij De Coöpera-
tieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging (AB Oost) als Agrarisch
bedrijfsverzorger en dat is zeker geen 9 tot 5 baan. Maar wel een baan
met veel variatie en dat maakt het ook zo leuk, geen één dag is het-
zelfde.

Dit werk is een eigenlijk meer een 
Fantasie in oude stijl met diverse fu-
gatische delen afgesloten met cadens-
achtige delen. Als slot van dit werk 
klinkt een Passacaglia. Een prachtig 
Koraalvoorspel klinkt van de grote 
Meester Bach. Engeland is vertegen-
woordigd met Stanley. De eerste vo-
luntary is eigenlijk een Preludium 
en Fuga. De tweede is qua klank een 
bekende Cornet-voluntary. Als ope-
ning en slot zijn werken te horen uit 
de lage landen. Jan Zwart, geheel in 
de stijl van Wagner, was in zijn tijd 
enorm populair vanwege de prach-
tige harmonische wendingen in zijn 
orgelmuziek. Als slot de bekende 
“Fanfare” van Lemmens. 

Jaap Vonk werd geboren in 1960 in 
Friesland. Vanaf zijn achtste kreeg 
hij orgelles en bespeelde diverse 
orgels tijdens kerkdiensten in zijn 
woonplaats Emmeloord. Na de ver-

huizing naar Twente studeerde hij 
Orgel aan het Twents Conservato-
rium bij Willem Mesdag en Gijs van 
Schoonhoven. Na een aantal jaren 
wilde hij zich verder ontwikkelen als 
koordirigent en ging terug naar het 
Conservatorium om Kerkmuziek en 
Koordirectie te studeren bij o.m. Kees 
Stolwijk. Sinds 1992 is Jaap Vonk 
cantor-organist van de Hofkerk in 
Oldenzaal. Naast de muzikale leiding 
van C.K.Jubilate-Neede en het Vars-
sevelds Christelijk Gemengd Koor is 
hij dirigent van Zelhems Christelijk 

Oratoriumkoor en het Interkerkelijk 
Koor uit Vriezenveen. Zijn muzikale 
activiteiten zijn zeer divers, van het 
pianospelen bij popkoren tot zingen 
en dirigeren van het Gregoriaans en 
uitvoeren van hedendaagse (kerk)
muziek. Zijn grootste passie is de 
muziek uit de Renaissance van o.m. 
Palestrina ,Josquin en Lassus. In deze 
muziek vind je alles wat Koormuziek 
zo boeiend maakt.

Voor meer informatie: 
www.muziek dorpskerkvorden.nl.

Koordirigent Jaap Vonk concerteert 
 eerstvolgende Toeristenconcert
Vorden - Koordirigent Jaap Vonk 
concerteert in de Dorpskerk van 
Vorden tijdens het eerstvolgende 
Toeristenconcert op donderdag 
31 juli. Jaap Vonk speelt op het 
Lohmanorgel een zogenaamd 
spiegelprogramma, met als cen-
traal werk het “Praeludium und 
Fuge” van Buxtehude. Het con-
cert begint om 15.30 uur en de 
toegang is gratis, maar een vrije 
gift wordt op prijs gesteld.

Een bijzondere kans om samen met 
de herder, zijn hond en de boswach-
ter van Natuurmonumenten de ver-
halen te horen over de begrazing van 
de kudde. Onderweg is er een heer-
lijke lunch. De herder en boswach-
ter ontvangen je om 11.00 uur in de 
schaapskooi, waar je ook een kijkje 
krijgt in het schapenverblijf. De wan-

deling eindigt rond 14.00 uur. Vooraf
aanmelden is noodzakelijk. Meer in-
formatie over de kosten en aanmel-
den via www.natuurmonumenten.nl
of telefonisch bij de ledenservice, 035
- 655 99 55. 
Meer activiteiten? Kijk op www.na-
tuurmonumenten.nl en volg ons op
twitter @NM_Gelderland.

Mee met de herder over het 
Grote Veld in Vorden

Vorden - Nieuwsgierig naar het werk van de schaapherder op het Gro-
te Veld bij Vorden? Maak het mee op woensdag 13 augustus en wandel
mee.

De vangsten waren voor het kanaal 
en de weersomstandigheden niet 
slecht. Ondanks de stevige buien 
werd er door de twaalf deelnemers in 
totaal 8,500 kg vis gevangen. De uit-
slag is als volgt:

Vak A
1. Rob Golstein, 1320 gram
2. Gerrit van Amerongen, 1280 gram
3. Wim Vreeman, 880 gram
Vak B
1. Wim Bulten, 940 gram
2. Freddy Cornelissen, 900 gram
3. Jan Eggink, 680 gram

De volgende wedstrijd wordt gevist 
op zaterdag 30 augustus, dit is de 
derde wedstrijd in de onderlinge vrije
hengelcompetitie.

Uitslag tweede onderlinge 
wedstrijd vrije hengelkeus
Vorden/Eefde - Op 26 juli werd 
de tweede onderlinge wedstrijd 
vrije hengelkeus gevist door le-
den van HSV De Snoekbaars. Er 
werd gevist in het Twentekanaal 
bij Eefde.

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. 
In de tent bij de crossbaan zorgt de 
DJ tijdens en tussen het motorgeweld 
door voor muziek. Het terrein is na-
tuurlijk rijk gevuld met vertier voor 
zowel de kleintjes als hun papa’s en 
mama’s. Om 20.30 uur gaat het feest-
terrein open, dit jaar geen kleine 
tent maar een extra gezellig ‘plein’ 
rond de nieuwe buitentap. Vorden 
Live slaan we een jaartje over. Wie 
nu al zin krijgt om zelf een keer op 
het podium te komen staan kan zich 
alvast aanmelden via de website om 
in een vroeg stadium mee te komen 
oefenen. In plaats van Vorden Live 
is het podium de hele avond gevuld 
met drie van de allerleukste bandjes 
uit de buurt. 

In-C-eeN  
De Ruurlose band In-C-eeN heeft zich 
in korte tijd bekend weten te maken 
als een echte must-see uit de regio. 
Met trekzak, contrabas, gitaar en 
drums speelt de Ruurlose band oude 
rock en hedendaagse klassiekers in 
een folk jasje. Ze bezetten vanaf het 
begin van de avond het nieuwe bui-
tenpodium op het feestterrein van 
Vol Gas en maken er tot het bittere 
einde een geweldig feestje van.  

Bad Moons
De jongste Vordense aanwinst op 
muziekgebied betreedt als eerste het 
Vol Gas-podium. The Bad Moons be-
staat uit Arjan Knoef, Jurriaan Boers-
toel, Eelke van Ark, Nick Scholten en 
Wycher Sprick. Feest voor liefheb-
bers van Creedence Clearwater Revi-
val, Bad Company, Steelers Wheel en 
vergelijkbare strakke (blues-)rock van 
toen de meeste bandleden zelf nog 
in vloeibare staat verkeerden. Geen 
poespas, wel lekkere muziek van ho-

ge kwaliteit. Met een setlijst vol sfeer-
volle knallers belooft het een prima 
opening van een muzikale topavond 
te worden. 

Pooh Now
Hoofdprogramma dit jaar is Pooh 
Now, dat een paar jaar geleden op 
Vetnippel Vol Gas het levenslicht 
zag. De band bestaat uit muzikanten 
die hun sporen verdiend hebben in 
Kas Bendjen, De Bankdirecteuren, 
Woodstar en Moonyard. Speciaal 
voor de gelegenheid is de band uit-
gebreid met maar liefst drie blazers 
en een violiste, in totaal een aardig 
vol podium dus. Naast vaste garde 
Arjan Klein Geltink, Erik Reindsen, 
Wilfried Lichtenberg, Arjan Knoef en 
Sander Heuvelink komt Marieke Jan-
sen-Besselink een partijtje meezingen 
en -blazen met Fred te Kamp, Arjan 
Lankveld en Michiel Barnhoorn op 
viool. Repertoire: folkrock, country 
en zelfs een tikje latin 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 aan de kassa verkrijg-
baar en de entree bedraagt 8 euro.

Nieuwe editie Vetnippel Vol Gas 
met Pooh Now als afsluiter
Kranenburg - De feesttent is bijna onderweg vanuit België, want za-
terdag 9 augustus is het alweer tijd voor midzomerse feestvreugde op 
Vetnippel Vol Gas aan de Eikenlaan in Kranenburg. Dit jaar met band 
Pooh Now, enkele jaren geleden geboren op dit feest, als afsluiter.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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bouwen? 
In Bronckhorst zijn nog verschillende kavels beschikbaar!
Ja, er zijn minder bouwmogelijkhe-
den in Bronckhorst omdat de samen-
stelling van onze bevolking veran-
dert, maar toch zijn er nog wel mooie 
kavels te koop in onze gemeente! 
Wilt u een eigen huis bouwen, hele-
maal nieuw en naar uw eigen smaak 
en inzichten? Het kan onder andere 
op één van de onderstaande 
 gemeentelijke projecten. Een mooie 
kans! Hieronder een kort overzicht.

De Woordhof in Hummelo  
Deze locatie is de laatste grote inbrei-
ding in Hummelo. De kavels liggen 
centraal in het dorp op loopafstand 
van een basisschool, supermarkt en 
bakker. Op dit moment zijn er 3 
 kavels verkocht, er zijn nog 4 kavels 
beschikbaar voor vrijstaande of 
twee-onder-één-kap woningen. Het 
samenvoegen of het aanpassen van 
de kavelgrootte is bespreekbaar.
 
Noijhof in Hoog-Keppel 
Centraal in de dorpskern van Hoog-
Keppel bieden we 2.800 m2 bouw-
grond aan. Er kunnen hier maximaal 
3 woningen komen. Dit plan is de 
laatste inbreiding in Hoog-Keppel. 
U kunt er vrijstaand bouwen, maar de 
kavels zijn ook geschikt voor twee-
onder-één-kap woningen. 
Potentiële kopers kunnen in overleg 
met ons de grootte van hun bouw-
kavel bepalen. Op basis van de 
 interesses en voorkeuren organise-
ren we de definitieve uitgifte van de 
kavels.

Raadhuisstraat in Hengelo 
Op deze plek van de oude AH, midden 
in het centrum, is 2.400 m2 bouw-
grond beschikbaar. U kunt binnen de 
uitgangspunten van het bestem-
mingsplan zelf bepalen wat u wilt 
bouwen. Kopers kunnen in overleg 
met ons de grootte van hun bouw-
kavel bepalen. Op basis van de inte-
resses en voorkeuren organiseren 
we de definitieve uitgifte van de 
 kavels. Het gaat om minimaal twee 
en maximaal vier unieke kavels voor 
vrijstaande woningen in particulier 
opdracht geverschap.

Ruurloseweg/Enkweg in Vorden
De gemeente geeft hier nog twee 
bouwkavels (ca. 600 m2) uit voor de 
bouw van vrijstaande woningen die 
bij uitstek geschikt zijn voor combi-

naties van wonen en werken. Een 
 bedrijf aan huis, bijvoorbeeld een 
praktijk of klein kantoor of zelfs een 
bed & breakfast, behoort tot de 
 mogelijkheden.

Havo-terrein in Vorden
Dit plan nabij het station biedt plaats 
voor 14 woningen in 2 bouwfases. De 
eerste fase voor 7 levensloopbesten-
dige patiowoningen geven we nu uit. 
Op 5 woningen is inmiddels een optie 
 genomen. Dat betekent dat er nog  
2 woningen voor u beschikbaar 
zijn. De woningen zijn gelijkvloers, 
dus met slaapkamers beneden. 
 Ideaal voor als u in de toekomst mis-
schien wat minder goed ter been 
bent. De tweede fase volgt aanslui-
tend. Dit betreft 3 vrijstaande 
 woningen, waarvan 2 grote kavels 

(900 m2 +) en 2 twee- onder-één-kap 
woningen. 

’t Soerlant in Zelhem
Op het Emmerlinkstuk is nog 1 kavel 
(730 m2) voor een vrijstaande (of 
eventueel twee-onder-één-kap wo-
ning) te koop. Aan de Huusakker zijn 
nog 3 kavels voor vrijstaande wonin-
gen op percelen van 600 tot 1.200 m2 

beschikbaar. U kunt binnen de uit-
gangspunten van het bestemmings-
plan zelf bepalen wat u wilt bouwen. 
Potentiële kopers kunnen in overleg 
met ons zelf de omvang van hun 
bouwkavel bepalen. Op basis van de 
interesses en voorkeuren organise-
ren wij de definitieve uitgifte van 
 kavels.  

Andere projecten
Voor veel projecten geldt dat de keu-
ze van de aannemer vrij is. Zie voor 
meer informatie en kavelprijzen 
www.bronckhorst.nl (zoek op 
 kaveluitgifte gemeente) of scan de 
QR-code. Na de zomer staat de  info 
ook op funda.nl. Naast deze woning-
bouwmogelijkheden waarvoor de 
 gemeente de kavels uitgeeft, zijn er in 
Bronckhorst ook nog enkele woning-
bouwprojecten die door anderen 
worden uitgevoerd, zoals in  Hengelo 
De Kwekerij, in Vorden Hof van 
 Kettelerij en  
5 vrijstaande 
 woningen aan de 
Enkweg en pro-
jecten van woning-
bouwcorporaties.

Het nieuwe gebouw van jenaplan-
school De Pierson op de Rozenstraat 
in Hengelo is klaar. De school telt  
9 lokalen voor ca. 200 kinderen (in 
 totaal zitten in het schoolgebouw 350 
kinderen). De school deelt in het nieu-
we gebouw onder meer een techniek-
lokaal, speellokaal en kinderopvang 
met obs Rozengaardsweide. Hiermee 
is het nieuwe kindcentrum een 
prachtige locatie voor het basison-
derwijs van de toekomst. Op de don-
derdag en vrijdag voor de school-
vakantie hebben ouders, vrijwilligers, 
leerkrachten en het verhuisbedrijf de 
oude school aan de Schoolstraat 

leeggeruimd en de spullen verhuisd 
naar de nieuwe locatie. Inmiddels 
staat het meeste meubilair op z’n 
nieuwe plek en gaan de leerkrachten 
aan de slag met het verder inrichten 
van de lokalen, zodat de kinderen na 
de zomer direct aan de slag kunnen. 
De buitenspeelruimte is inmiddels 
ook klaar. De nieuwe parkeerplaat-
sen aan de Leliestraat zijn naar 
 verwachting komende week gereed. 
De gemeente is verantwoordelijk 
voor onderwijshuisvesting en heeft 
het kindcentrum in nauw overleg met 
de scholen gebouwd.

Nieuwbouw Piersonschool 
klaar

De Agrarische Natuurvereniging  
’t Onderholt gaat het beheer en 
 onderhoud van gemeentelijke 
 landschapselementen van ons over-
nemen. Hiervoor hebben we een 
contract van 10 jaar afgesloten. De 
gemeente heeft ongeveer 58 ha aan 
bossen, bosjes, houtsingels en 
 kikkerpoelen in beheer. 37 ha daar-
van is ons eigendom. De andere 21 
ha heeft de gemeente in erfpacht 
van Staatsbosbeheer. Vanuit de 
 visie ToekomstBestendig Bronck-
horst (TBB) zien wij het beheren van 
bossen en landschapselementen 
niet langer als kerntaak van de 
 gemeente. In 2013 onderzochten wij 
daarom of wij het eigendom van 
 deze delen van het landschap kon-
den overgedragen, dan wel of het 
Staatsbosbeheererfpacht konden 
overgedragen. De erfpacht van 
Staatsbosbeheer blijft echter bij 
ons, maar het beheer en onderhoud 
van deze percelen gaat ook naar  
’t Onderholt. De gemeente blijft hier-
voor wel eindverantwoordelijk. Wij 
kiezen voor ’t Onderholt, omdat 
 deze vereniging professioneel is 

 opgezet en een goed ingericht 
 bedrijfsbureau en voldoende capa-
citeit (17 agrarische ZZP-ers) heeft 
om het beheer en onderhoud goed 
uit te voeren. Om deze landschaps-
elementen te behouden, gaan wij 
deze bij een bestemmingsplan-
herziening als natuur of bos te 
 bestemmen.

Beheer en onderhoud 
 gemeentelijke landschaps-
elementen naar ’t Onderholt



Openbare bekendmakingen

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

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 
 geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 
zet de radio of TV op omroep 
 Gelderland’. Via deze omroep wordt 
u op de hoogte gehouden van de 
ramp en ontvangt u zonodig instruc-
ties. Op maandag 4 augustus a.s. is 
de eerstvolgende sirenetest. 

Als aanvul-
ling op de 
 sirene is er 
NL-Alert, 
een alarm-
middel voor 
de mobiele 
telefoon. 
Stel het in! 
Lees meer 
op www.
nl-alert.nl.

Sirenetest
Bent u inwoner en van plan een 
 bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Hebt u advies 
nodig bij de lopende gang van zaken 
in uw onderneming, omdat het even 
wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ 
(Regionale Organisatie Zelfstandigen) 
terecht. Deze organisatie voert voor 
de meeste gemeenten in de Achter-
hoek, waaronder Bronckhorst, en 
Twente regelingen voor onder-
nemers uit. Daarnaast biedt ROZ 
 advies, coaching en trainingen voor 
starters en ondernemers. Zo kunt u 
bijvoorbeeld ondersteuning krijgen 
van (oud)ondernemers op het gebied 
van marketing, financiën of netwer-
ken om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te 
 weinig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 

doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet 
 bancair voor elkaar kunnen krijgen. 
Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden 
 voldaan. 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 verstrekken van een lening. Daar-
naast is ze het Microfinanciering- 
ondernemerspunt voor Twente en de 
Achterhoek en kan u via Qredits een 
krediet tot max. €50.000,- worden 
verstrekt. Ga naar www.rozachter-
hoek.nl voor meer informatie over de 

diverse regelingen. 
Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer info kunt u bellen met het se-
cretariaat van ROZ, tel. (074) 245 89 
77, of mailen naar info@rozgroep.nl. 
U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur tijdens het maandelijk-
se spreekuur in het gemeentehuis. De 
eerstvolgende spreekuren zijn is op  
5 augustus en 2 september a.s. van 
13.30 tot 17.00 uur. Ook op www.roz 
groep.nl en www.rozachterhoek.nl 
vindt u veel informatie. Verder houdt 
ROZ u op de hoogte van onder meer 
ondernemersnieuws, bijeenkomsten 
en workshops via www.twitter.com/
rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 10 jui 2014:

Ontvangen op 11 jui 2014:

-
de vergunningen)

Ontvangen op 14 jui 2014:

Ontvangen op 15 jui 2014:

Ontvangen op 16 jui 2014:

Ontvangen op 21 jui 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 26 mei 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn  

opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is 
genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het 
besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de 
 publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 22 juli 2014:

 

Afgegeven op 22 juli 2014:
-

tus 2014 van 18.00 tot 01.00 uur, eetcafé De Groes 
 

‘The Big One’, 1 tot 14 augustus 2014, eetcafé De Groes 
Afgegeven op 23 juli 2014:

uur, Maggie Tervit

16.00 uur, aanspanning ‘In de Reep,N’ Vorden e.o.

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 12 december 2014 van 12.00 tot 21.00 uur, Ver. Bevord. 
Marktwezen Bel. Gem. Hengelo

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 14 juli 2014:

Verzonden op 15 juli 2014:

Verzonden op 16 juli 2014:

Verzonden op 21 juli 2014:

Verleende vergunningen

Verzonden op 23 juli 2014:

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Verzonden op 18 juli 2014:

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

Hengelo (Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dag-
tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriften-
termijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, 
zodat de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaar-
schriftentermijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van 
30 juli t/m 3 september 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hier-
voor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikkingen kan beroep worden ingesteld door:

ontwerpvergunningen
-

ben ingebracht tegen de ontwerpvergunningen

De vergunningen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die 
 termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking 
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud 

Rechtbank Arnhem. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten 
verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl.

Gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan ‘Kleine kernen 2’

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het raadsbesluit van 30 mei 2013 vernie-

Dorpsstraat 91 en 93 in Halle, kadastraal bekend als gemeente Zelhem, sectie D, nummers 1323 en 
1324. Deze plandelen vallen terug op de regeling in het bestemmingsplan ‘Abbinkskamp’ (vastge-
steld 27-11-1980). Voor het overige is het plan onherroepelijk. Het bestemmingsplan ligt voor een 
ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse momenteel geldende bestemmingsplannen 
-

plan wordt voor deze kernen de bestaande situatie vastgelegd en de bestemmingsregeling aange-
past aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke 

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00980-/NL.IMRO.1876.BP00980-VG02 (werkt 
alleen als u over een gml-viewer beschikt).

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

-

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

-

Wet milieubeheer

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bronckhorst 2014
-

-

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land

-

-

 
Naam: Geboren op: Voornemen uitschrijven naar:   

 
Anterieure overeenkomst inzake Solarpark Hengelo

hebben gesloten voor de ontwikkeling 

-

ter  beschikking van Solarpark 

 realiseren en exploiteren.

Ergens is veel
dat nog niet hier kan zijn
Wettelijk verborgen
nog achter onze vragen
Anders hadden we al lang
een heel stuk verder 
overgeslagen

J. Wagenvoort

Streekmuseum De Roode Toren aan 
de Roggestraat geeft informatie over 
de geschiedenis van de diverse grote 
adellijke huizen en kastelen. Door 
middel van landkaarten wordt dui-
delijk gemaakt waar deze zich bevin-
den.  
- Schilderijen van Simon Streuper zijn 
geïnspireerd op de natuur en regel-
matig de IJssel rondom Doesburg, 
Dieren en Leuvenheim.Ze zijn te zien 
in Hotel Doesburg op de IJsselkade.
- Galerie De Swarte Ram aan de Ooi-

poortstraat 60 houdt een expositie 
van werken van Ireen Draaijers en 
van Harry Wijgerse. Ireen heeft zich 
laten inspireren door haar reizen. 
Harry maakt bronzen beelden in een 
menselijke vorm.
- Drukkerij De Arend gaat als demon-
stratie “briefjes van 5” produceren 
aan de Burg. Nahuyssingel 28.
- World Art Galerie ‘de Veerpoort’ or-
ganiseert van 10.30 – 11.30 een gratis 
‘wallenwandeling‘ om Doesburg. Na-
dien soep voor 2,50 euro. 

Uiteraard zijn alle deelnemers aan-
wezig om de vragen te beantwoor-
den. Had u altijd al willen weten hoe 
een bepaald soort werkstuk tot stand 
komt, dan is het een uitgelezen kans 
om via onze specialisten uw kennis te 
verrijken. Bij de VVV en bij de deel-
nemers is een uitvoerige brochure te 
verkrijgen met een plattegrond van 
de oude Hanzestad met daarin de 
markering waar men zoal terecht 
kan.

Met dit veelzijdige programma wil 
de Culturele Zondag Doesburg u een 
mooie zomerse dag aanbieden. U 
bent van harte welkom tussen 12.00-
17.00 uur. Voor meer informatie:  
www.culturelezondagdoesburg.nl.

Culturele Zondag Doesburg met 
bijzondere activiteiten
Doesburg - Drie tentoonstellingen, een demonstratie en een wallen-
wandeling zijn er tijdens de Culturele Zondag in Doesburg op 3 au-
gustus te beleven. De overige 30 deelnemers hebben bijna allen hun 
galeries, ateliers en werkplaatsen open en elke bezoeker kan er gratis 
een bezoek brengen.

Hij heeft daarvoor speciaal papier ge-
kregen. Al geruime tijd is De Arend 
met de voorbereidingen van deze 
bijzondere druksessie bezig. Tijdens 
de dinsdagen, als deze historische 

drukkerij ook open is, zijn er al di-
verse drukgangen afgewerkt. Zondag 
is de slotfase als demonstratie bij te 
wonen. Ook zullen er op die dag bier-
viltjes gedrukt worden.

Arie Niks maakt uitsluitend gebruik 
van oud boekdrukkersmateriaal. Hij 
gaat op 3 augustus op een van zijn 
handdegels drukken. De Historische 
Boekdrukkerij De Arend bevindt zich 
aan de rand van de oude historische 
binnenstad van Doesburg aan de 
Burg. Nahuyssingel 28. De toegang is 
gratis. Voor meer informatie: 
www.boekdrukkerijdearend.nl.

‘Briefjes van 5’
Doesburg - Tijdens de Culturele Zondag in Doesburg op 3 augustus is 
de historische boekdrukkerij De Arend open van 12.00 tot 17.00 uur. 
Speciaal voor deze zomermaand is eigenaar Arie Niks van plan om 
‘briefjes van 5’ te drukken.

Op maandag 11 augustus zal er een 
overdenking te beluisteren zijn van 
mevrouw I. Hoekstra uit Zelhem. In 
de uitzending van maandag 18 au-
gustus wordt de overdenking gedaan 
door mevrouw Mia Tankink uit Ke-
ijenborg. Mia Tankink is pastoraal 

werkster in de parochie van de hei-
ligen Maria en Laurentius te Doetin-
chem en omstreken. 

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 

uitgezonden via Radio Ideaal. Na de 
uitzending kunnen er van 20.00 uur 
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes  aangevraagd worden voor 
de daaropvolgende week, via het te-
lefoonnummer van de studio: 0314-
624002. 

De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of  94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet: 
www.ideaal.org.

De Muzikale Ontmoeting
Zelhem - In het interkerkelijke programma “De Muzikale Ontmoe-
ting“ bij Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd. Mevrouw Annie Alberink uit Steenderen, com-
missielid  van Kerk en Radio, zal op maandag 4 augustus aan het pro-
gramma meewerken.

Je kunt jezelf en anderen uitdagen 
bij verschillende spellen in en om het 
zwembad. Denk hierbij aan een glij-
baanrace, buikschuiven, touwtrek-
ken, wie het verst onder water kan 
zwemmen of wie het snelst is op een 

bepaalde afstand met een bepaalde
zwemslag. Dit is maar een kleine
greep uit het aanbod van spelletjes.
De middag is bedoeld voor iedereen,
jong en oud, en begint om 14.00 uur
en eindigt rond 16.00 uur. Aan de 
spellenmiddag zijn geen extra kosten
verbonden, een entreekaartje voor
het buitenzwembad is voldoende. Bij
slecht weer wordt het spektakel ver-
plaatst naar de Hessenhal en zullen
een aantal spellen aangepast worden
aan de binnen omstandigheden. De
organisatie hoopt je de dertiende au-
gustus te ontmoeten!

Buitenbad Hessenbad daagt je uit.

Gezellige sport – en spel-
middag in buitenzwembad
Hoog-Keppel - Verveel je je in 
de vakantie? Weet je niet wat je 
moet doen? Gelukkig valt er op 
woensdag 13 augustus in het bui-
tenbad Hessenbad van alles te be-
leven. Die dag staat in teken van 
een gezellige sport – en spellen-
middag voor jan en alleman, jong 
en oud, groot of klein.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   
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Tijdens dit grote outdoor event ko-
men duizenden dressuur- en spring-
ruiters uit alle klassen in actie. 
Hoogtepunten zijn onder andere het 
springen in de klassen Zwaar (Z) en 
Zeer Zwaar (ZZ) en daarnaast de kür 
op muziek. De beste ruiters maken 
kans op een plek bij het Nederlands 
Kampioenschap, dus het belooft een 
hevige strijd te worden. Naast het 
individuele programma zal er ook 
gestreden worden om het vereni-
gingskampioenschap waarin ruiters 
van de verenigingen uit de regio het 
tegen elkaar opnemen. Dit alles vindt 
plaats op een terrein van 22 hectare 
met maar liefst 3 springringen en 13 
dressuurringen.
Naast het officiële programma is 
er een ‘strodorp’ met verschillende 
stands en attributen waar kinderen 
zich kunnen vermaken. Voor zowel 
paardenliefhebbers als gezinnen is er 
dus genoeg te doen en te zien op dit 
hippisch evenement. Het kampioen-
schap wordt georganiseerd door PSV 
In Den Bosch, dat al vaker de organi-
satie van dit evenement op zich nam. 

Tijdens de drie dagen zullen alle le-
den zich inzetten om het voor de
ruiters en bezoekers zo aangenaam
mogelijk te maken. 
Op zaterdag 2 augustus zijn de po-
ny’s aan de beurt en een week later
op vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus
nemen de ruiters met paarden het te-
gen elkaar op. Het programma start
alle dagen rond 9.00 uur en eindigt
rond de klok van 17.00 uur. Bezoek
gratis het terrein aan de Boschlaan
23 in Zieuwent (Oost Gelre) om een
kijkje te nemen bij dit topsport eve-
nement. Voor jong en oud is er ge-
noeg te zien om er een leuke dag uit
van te maken. Voor meer informatie
zie www.psvindenbosch.nl 

Programma 
Zaterdag 2 augustus
Pony’s: springen + dressuur
Vrijdag 8 augustus
Paarden: springen + dressuur (voor-
ronde)
Zaterdag 9 augustus
Paarden: springen + dressuur (finales)

Gelders kampioenschap 
voor pony’s en paarden

Zieuwent - Op zaterdag 2, vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus strijden
topruiters uit Gelderland en Flevoland om het Gelders kampioen-
schap in Zieuwent.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
De eerste jonge duivenvlucht van PV 
De IJsselbode Steenderen werd op za-
terdag 26 juli gevlogen vanaf Duffel, 
ca 160 km. De duiven werden gelost 
om 11.15 uur. De eerste vier duiven 
werden geklokt door P. Hendriks. De 
snelste hiervan om 13.08 uur. Uitslag:
1-2-3-4-6-7-9-10 P. Hendriks, 5-8 H. 
Dieks.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zondag 27 juli stond voor de le-
den van P.V. de Koerier de eerste 
wedvlucht met de jonge duiven op 
het vliegprogramma. Altijd weer een 
spannend moment in de duivensport! 
De duiven moesten komen vanuit het 
Belgische Tongeren. Door 8 liefheb-
bers zijn er in totaal 98 duiven inge-
zet. De gemiddelde afstand tot Zel-
hem bedraagt 146 km. Het startschot 

klonk om 11:45 uur en met een W-
NW wind begonnen de jongen aan de
terugreis. De snelste duif is geklokt
om 13:38 uur, en vliegt hiermee circa
78 km per uur. De uitslag van de top
10 ziet er als volgt uit: 1-2-3-4-7-9-10
A. Kamperman, 5-8 H. Niesink, 6 S.
Gemmink.

PV VORDEN 
Ook de jongeduiven van PV Vorden 
vlogen vanuit Tongeren, gemiddelde
afstand tot Vorden is 156 km. Uitslag:
R. de Beus 1-2-8, H.B.M. Hoksbergen
3-4-7-9-10, Ashley Eykelkamp 5-6.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD
Zondag 27 juli vlogen 140 jonge dui-
ven van PV Steeds Sneller vanaf Ton-
geren. De duiven werden gelost om
11.45 uur. De snelste duif was van 
A.H.J. Peters, die een snelheid maakte
van 1211 mpm. Uitslag: 1 A.H.J. Pe-
ters 13.45.40, 2 R. Koers 13.46.45, 5
P. van Londen 13.48.07, 6 J. Teunis-
sen 13.49.59, 8 E. Koers 13.52.23, 14
R. Waenink 13.57.09, 26 A. Luesink
14.07.34, 41 G. Duitshof 14.22.54.

Duivenberichten 26 en 27 
juli 2014
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld.

De Achterhoek was na een lange pe-
riode van stilstand in ontwikkeling. 
Tramlijnen zorgden voor de ontslui-
ting, dorpen liepen uit voor een au-
to of als een vliegmachine met veel 
geraas overvloog. Hier en daar ver-
lichtte elektrische verlichting al de 
straten. 
In juli 1914 was de Achterhoek nog in 
feeststemming toen koningin Wilhel-
mina een bezoek bracht. In Eibergen 
bracht ze een bezoek aan de fabriek 
van de Gebr. Prakke, in Groenlo aan 
de oude vesting Grol. Daarna maakte 
ze samen met de commissaris der ko-
ningin, jhr. S. van Citters, een rondrit 
door de Achterhoek en dat nieuwtje 
ging met behulp van extra bulletins 
van De Graafschap-bode als een lo-
pend vuurtje rond. In Winterswijk, 
Groenlo, Ruurlo, Aalten, Varsseveld, 
Terborg, Silvolde, Doesburg werd ze 
met groot enthousiasme toegejuicht. 
De spoorbruggen en de voetbrug over 
de IJssel bij Zutphen werden al wel 
door militairen bewaakt. Er werd re-
kening mee gehouden, dat men de 
bruggen door dynamiet in de lucht 
zou laten springen.

Mobilisatie
De mensen koesterden zich in de 
warme zon, toen de rust een abrupt 
einde kreeg. Het kruitvat in de Bal-
kan ontplofte en de Europese jonge 
mannen gingen vrolijk de oorlog 
in. Op vrijdag 31 juli werd ook in 
Nederland tot algehele mobilisatie 
besloten. De laatste mobilisatie was 
in 1870 geweest bij het begin van de 
Frans-Duitse oorlog. De burgemees-
ters lazen het besluit om half twee 
van het bordes van het gemeentehuis 
voor. De klokken werden geluid. De 
kennisgevingen werden overal aan-
geplakt. Alles wat ooit een uniform 
gezien had werd opgeroepen. De 
afkondiging maakte grote indruk. 
Overal dromden groepjes mensen 
samen om de noodsituatie te bespre-
ken. De dienstplichtigen hadden hun 
militaire plunje uit kasten en rom-
melzolders gehaald. Ter plekke bleek 
al snel dat de wapenuitrusting sterk 
verouderd was. Er was een tekort aan 
helmen, gasmaskers, handgranaten 
en mitrailleurs. Er was een munitie-
voorraad voor 14 dagen, mits er zui-
nig mee werd omgesprongen.
Zaterdagavond 1 augustus waren 
meer dan 200.000 miliciens en land-
weermannen ter plekke bij hun ei-
gen korps. Al snel puilden de kazer-
nes uit. Mannen en jongens kregen 
noodgedwongen onderdak in loodsen 
en leegstaande fabriekspanden. Ook 
werden ze gewoon bij burgers thuis 
ondergebracht.
Een grote operatie, die een grote in-
vloed had op het dagelijkse leven. 

Want talloze kostwinners moesten 
plotseling hun huis en baan in de 
steek laten. Er waren mannen bij die 
een eenmanszaak hadden en failliet 
gingen, vrouwen bleven achter met 
de kinderen en moesten rondkomen 
van een uitkering. 
De oogst bleef op het land staan, 
echtgenotes en kinderen moesten de 
taak van vader zo mogelijk overne-
men; scholieren werden opgeroepen 
te helpen. De kostwinnersvergoeding 
bedroeg maximaal € 1 per dag bij de 
militie en € 1,50 bij de landweer. Een 
en ander zorgde wel voor een versnel-
de emancipatie van de vrouw, wiens 
aanwezigheid en hulp plotseling bij-
zonder werd gewaardeerd.
De mobilisatie verliep organisato-
risch vlekkeloos, maar de soldaten 
toonden weinig geestdrift. Dat zou er 
bij ontbreken van gevechtshandelin-
gen er niet beter op worden. Gezin-
nen kwamen in de problemen, maar 
al snel ontstond er in het land een 
gevoel van nationale saamhorigheid 
dat onder normale omstandigheden 
ondenkbaar was geweest.
Het dagelijkse leven stond volledig in 
het teken van de oorlog. Vooral in de 
begindagen overheerste de angst dat 
net als in België de neutraliteit zou 
worden geschonden. Het medeleven 
met België, dat wel in een felle strijd 
was gewikkeld, was groot.
Allerlei dagelijkse probleempjes en 
maatregelen gaven een idee met wat 
voor problemen de burgers te maken 
hadden. Mannen die wegens ziekte 
niet konden voldoen aan de oproep 
om met spoed onder de wapenen 
te komen, paardenvorderingen en 
voor velerlei producten werden di-
rect maximumprijzen vastgesteld. 
Binnen een week kelderden de prij-
zen flink. De trams voerden door de 
kolenschaarste direct een beperkte 
dienstregeling in en reden nog maar 
drie maal op een dag. 
Zaken hadden moeite met de be-
drijfsvoering, omdat directeuren, op-
zichters, onderwijzers, en medewer-
kers van hoog tot laag opgeroepen 
werden. 

Het dagelijkse leven stond volledig in 
het teken van de oorlog. Vooral in de 
begindagen overheerste de angst. Het 
medeleven met België, dat wel in een 
felle strijd was gewikkeld, was groot.
Het is moeilijk op papier weer te ge-
ven wat het voor Hengelo en de Ach-
terhoek betekende, in de archieven is 
er maar weinig over te vinden. Toch 
gaven allerlei dagelijkse probleem-
pjes en maatregelen een idee met wat 
voor problemen de burgers te maken 
hadden. 
– A. Hissink en F. Toonk hadden een 
dekbewijs en waren zodoende van de 
vordering van paarden vrijgesteld. In 
Hengelo werden een 25-tal paarden 
gevorderd; de eigenaren kregen een 
vergoeding.

– Voor velerlei produkten werden 
maximumprijzen vastgesteld. De 
prijzen kelderden flink in een week 
tijds.
- De tram reed nog maar drie maal 
per dag: 7.40, 1.30 en 6.30 uur. Dit in 
verband met de kolenschaarste.

Enkele krantenberichten uit de 
eerste weken:
17 augustus: “H.M. de Koningin woon-
de Zondagochtend de godsdienstoefe-
ningen bij, die in de Ned. Herv. kerk 
te Scheveningen voor militairen werd 
gehouden. Als voorganger trad op ds. 
Barbas, predikant te Hengelo G., die 
als reserve-luitenant onder de wape-
nen is en die in officiersuniform ge-
kleed, de kansel besteeg. Hij had tot 
tekst gekozen Psalm 23.”

24 augustus: Oprichting Rode Kruis-
afdeling. “In een goed bezochte ver-
gadering, geleid door burgemeester 
Reijnst (van Hengelo, red.), werd hier 
een comité van het Roode Kruis op-
gericht met 45 leden. Tot bestuur 
werd gekozen de dames jonkvr. Mar-
tini, jonkvr. Bosch van Drakes¬tein, 
mevrouw De Rooy en de heeren A. 
Reijnst, pastoor Thuis, dr. De Rooy 
en J. van der Lugt; de laatste wegens 
bedanken van J.M. Koning. Ook mej. 
Brinck, die evenveel stemmen ver-
kreeg als mevr. De Rooy, bedankte.”
Het comité ging al snel over tot ac-
tie. De beide medici, Meinders en De 
Rooij, gaven cursus in verbandleer, 
waarvoor vooral bij de dames veel 
belangstelling bestond. Ook circu-
leerden lijsten voor vrijwillige bijdra-
gen. De collecte leverde € 640 op. Een 
leegstaande woning werd afgestaan 
door de R.K.-kerk om in te richten 
voor noodhospitaal. Grote gebouwen 
als seminaries, pensionaten etc. wa-
ren hier niet aanwezig. Verschillende 
particulieren boden aan gewonden in 
hun woonhuizen te verplegen, zodat 
de vraag rees of de oprichting van een 
noodhospitaal wel gewenst was.
31 augustus:  De 34e verjaardag van 
koningin Wilhelmina werd niet ge-
vierd wegens de “ernstige tijden”.
3 september: “Een groot aantal mili-
tairen, vergezeld van een drietal au-
to’s trokken hedenmorgen door ons 
dorp in de richting van Hummelo. Te 
Keijenburg geraakte een der auto’s 
in brand. De menschen langs de weg 
waarschuwden de inzittenden, doch 
deze begrepen het blijkbaar niet. Een 
eind verder werden ze zich van hun 
hachelijke positie bewust, remden 
zoo veel ze konden, en sprongen er, 
zonder letsel te bekomen, uit. De 
auto snorde nog iets verder, en staat 
nu, van achteren geheel verbrand, 
halverwege in een sloot, even voorbij 
de Hummelosche tol.”
Meer over Hengelo tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in het boek Daar mid-
den in de Graafschap.

100 jaar geleden begon de Eerste 
Wereldoorlog
Achterhoek - Op 31 juli is het 
100 jaar geleden dat de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak. Over het 
leven in de Achterhoek tijdens 
deze oorlog is weinig gepubli-
ceerd, zeker vergeleken met de 
Tweede Wereldoorlog. Oude 
kranten brachten uitkomst, 
vaak een goede weergave van 
het dagelijkse leven. Bladerend 
door de Graafschap-bode en Zut-
phense Courant kom je al snel de 
problemen tegen, waarmee men 
te maken had, vooral in de grens-
streek. Mobilisatie, distributie, 
smokkel, schaarste. De Achter-
hoek had uiteraard vooral te ma-
ken met Pruisen, zoals Duitsland 
toen vaak genoemd werd. In die 
tijd was er geen sprake van een 
anti-Duitse stemming. Nederlan-
ders werkten in Duitsland, de 
Duitse marken waren hier volop 
in omloop. Er bestond veel grens-
verkeer en een levendige handel 
over en weer.

Hulpkommiezen van Hengelo.

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé
Zoë van Zelst (12)
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Een korte resumé van de vrijdag. De 
hele film trekt weer aan me voorbij. 
Wat een feest! Op verzoek van een 
stapmaatje even mee naar de Tiro-
lerhut geweest. “Wat is dat volk gek, 
moar zo jofel allemoal”, brult hij van 
het lachen uit. De band trekt flink 
van leer onder het mom ‘Bier, Spass 
und voll Gas.’ De sfeer had niet beter 
omschreven kunnen worden. Voor 
de liefhebbers prachtige Volksmusik, 
maar ik trek het na een half uur niet 
meer, ondanks de dames achter de 
bar met ’t ‘opgeknupte gerei’ wil ik 
gitaren horen.

‘Foekvel’
Naar the Roadhouse , The Jon Spen-
cer Blues Explosion. Wat een ‘knap-
pen’. Onder de toehoorders oudere 
mannen, grijze haren, uitgedost alsof 
ze aan het wadlopen zijn, type; over-
dag suf 3-delig pak, directeur van een 
bedrijf, en dames die hun midlife-
crisis vieren, met zichtbaar ‘foekvel’ 
in plaats van Goois botox, gaan he-
lemaal in de muziek op. Daar knap 
ik van op, maar die mix van alles, 
dat tref je alleen op de Zwarte Cross. 
Fantastisch dat dat allemaal zo kan! 
Je moet er bij zijn om het allemaal 
te geloven. De adrenaline giert door 
je lijf. Wat een power en levenslust 
krijgt een mens hier.

‘Een biertie drinken’
Een gezelschap dorstige heren uit 
Harreveld die er zo te zien  al een 
tijdje waren, trof ik bij de Underco-
vertent. In hun midden Jan Nysing 
(55) uit Beilen (Dr), die druk in ge-
sprek is met Berry Waenink uit het 
Zandbietersdorp, tevens zijn gastheer 
voor dit weekend. Of eigenlijk is echt-
genote Cristel meer gastvrouw van 
beide heren dit weekend. Jan heeft 
het enorm naar zijn zin. Als ik met 
hem in gesprek kom hoor ik enkel 

Vrijdag: ‘Wat is dat volk gek, moar zo jofel 
allemoal’
De eerste (bijna) volle dag in het 
kuuroord van Tante Rikie over-
leefd, en geen centje pijn nog! 
Hoewel een beetje last van ‘een 
spieker in de kop, een dood vo-
geltje onder de tong,’ zoals de 
heren van de Feestfabriek het ge-
voel van de gehele camping deze 
morgen zelf treffend omschrij-
ven, heb ik dus ook wel. Maar als 
ik teksten op de prachtige Zwarte 
Cross-app lees, over hetzelfde mo-
ment in het rennerskwartier van-
morgen - ‘in het rennerskwartier 
het gefluit van de scheve druiper, 
de drietmus en de schijtlijster 
overstemd worden door motorge-
ronk’ - dan heb ik er al weer zin 
aan. Terwijl in de koelkast mijn 
groene Grolsche vrienden me al 
uitdagend aankijken, stel ik dat 
moment toch maar even uit.

‘Jökke is arger dan piene’
Zelf kan ik niet ontkennen dat ook ik 
de dagen afturf naar dit ‘Lourdes van 
de Achterhoek’. Een kuuroord voor 
eenieder die nog steeds in de winter-
dip zit of niet echt overloopt van zelf-
vertrouwen; ga naar de Zwarte Cross 
en je voelt je als herboren en blaakt 
van het zelfvertrouwen na afloop. 
Tante Rikie heeft een veel betere heil-
zame werking in haar bloemetjes-
jurk uit de Wehkamp van 1963 dan 
Jomanda met haar fluwelen blauwe 
gordijn! 
Natuurlijk is het maandagmorgen 
wel even andere koek, maar... wie 
dan leeft wie dan zorgt! De ‘vetkis-
ten’ met stalen neuzen, waar de hei-
lige Zwarte Crossgrond van afgelopen 
jaar nog onder, in en aan zit, staan al 
klaar om me er in te wringen, de No-
rit ligt klaar, een paar extra schone 
onderbroeken mee (met lange strak-
ke pijpen zodat er niets uit kan lopen 
in tijd van nood). Je weet maar nooit 
zulke dagen, waarbij het voor de 
echte ‘diehard rouwdouwers’ die niet 
op een emmertje meer of minder kij-
ken, het raadzaam is vanaf de tweede 
dag al zittend te gaan plassen, want 
het zal je maar gebeuren, met al die 
vloeibare calorieën, ‘breudjes schoap’ 
en grote jofele steaks op het terrein 
van The Bayou. Het begon me al een 
aantal dagen te kriebelen, maar dat 
is inmiddels over gegaan in ‘jökken’. 
En iedere Achterhoeker weet het wel: 
‘Jökke is arger dan piene.’ Dan moet 
je er gehoor aan geven! Dat gaat dan 
ook gebeuren.

Tragedie MH17… ook Zwarte 
Cross
Wel moet ik eerlijk bekennen dat het 
toch wel even schakelen was om na 
een week van diepe ellende en rouw 
naar aanleiding van die vreselijke tra-
gedie met immens veel onschuldige 
slachtoffers. De slogan van die de 
Feestfabriek altijd rondbazuint: ‘Het 
leven dat is één groot feest’, krijg 

ik heel even niet over mijn lippen, 
al dekt het de lading van het evene-
ment volledig, al jaren lang. Als ik 
dan vervolgens zie dat er stellingen 
op ‘social media’ verschijnen met als 
strekking dat de Zwarte Cross sober-
der zou moeten dit jaar, en misschien 
zelfs wel moet worden afgelast, dan 
is dat bedacht door mensen die niet 
weten hoe het er op de Zwarte Cross 
aan toe gaat, en hoe de gemiddelde 
bezoeker in elkaar zit. Ruwe bolster, 
blanke pit, het hart op de juiste plek! 
Niet voor niets is er bijna nooit bonje. 
Op donderdagmiddag bij de ingang 
van het terrein hebben campinggas-
ten het er volop over. Vlak voor vijf 
uur wordt zelfs een minuut stilte 
aangekondigd, waaraan iedereen ge-
hoor geeft. De heren/dames van de 
Feestfabriek hoef je geen waarden en 
normen bij te brengen. Als ze bij één 
evenement snappen hoe het leven in 
elkaar zit, dan is het bij de Zwarte 
Cross. Niet voor niets maakten ze af-
gelopen jaar een statement naar Poe-
tin. Chapeau!

Donderdag: ‘Hèhè…’
Zoals ‘de Zware Jongens’ in een strip in de Donald Duck de dagen tot 
hun vrijlating steeds weer afturven, zo kijkt menige Achterhoeker en 
het verstandige deel van de rest van Nederland al lange tijd reikhal-
zend uit naar het jaarlijkse uitje naar Neerlands grootste, gezelligste, 
en helaas tijdelijke pretpark; hartje Achterhoek, of zoals de heren or-
ganisatoren van de Feestfabriek zelf stellen bij de ingang van het cam-
pingterrein; ‘Welkom op de zwaarste vierdaagse van Nederland.’ Hier 
valt geen speld tussen te krijgen, want zwaar dat is het, maar vooral 
‘zoooooo gaaf!’ Gaat het de ene vooral om al die maffe creaties op de 
crossbaan, de ander gaat het weer meer om de muziek, de ander om 
een mix van dat alles. Maakt niet uit! Allen hebben iets gemeen met 
elkaar; genieten, deel uitmaken van die unieke sfeer en er helemaal in 
opgaan. Eén keer per jaar mag dat… toch? Ome Wally vindt van wel.

Zwarte Cross Festival 2014

medeklinkers, en geen enkele klin-
ker. Hij lacht uitbundig als hij vol en-
thousiasme vertelt over het aanwezig 
zijn op de Zwarte Cross in het verre 
Lichtenvoorde voor hem. De eerste 
zinnen versta ik niet, maar op een ge-
geven moment begin ik hem te ver-
staan. Hij vertelt te logeren bij Berry 
Waenink in Harreveld. Zo’n vijf jaar 
geleden ontmoetten ze elkaar op de 
TT in het thuisland va Jan. Sindsdien 
bleef de band bestaan. De vrachtwa-
genchauffeur vertelt me waarom 
hij sindsdien elk jaar op de Cross te 
vinden is. “Ik ging vroeger altijd naar 
Torhout Werchter. Daar was op een 
gegeven moment de gezelligheid weg 
omdat het te commercieel werd. Die 
gezelligheid heb ik hier teruggevon-
den. Wel een nadeel dat je elk jaar 
weer nieuwe mensen ontmoet. Het 
joar d’r op mo’j met allemoal weer 
een biertie drinken.” Hij buldert het 
uit. Als rasechte Achterhoeker krijg 
ik een gevoel van trots. Een mooier 
compliment kun je niet krijgen als 
organisatie! 

Vegetarisch?
Onderweg naar de Megatent voor
Rowwen Hèze even snel een loempi-
aatje meepikken bij een Vietnamees
die nog open is. Ik kan kiezen uit ve-
getarisch en met vlees. Ik zeg “Doo 
mien moar met vleis, en wa’j oet dee
anderen weg eloaten hebt doo d’r bi’j
mien moar extra in.” Op het moment
dat ik een hap neem uit het alderbas-
tend hete ding, hoor ik iemand naast
me, die hetzelfde een paar seconden
eerder gedaan heeft, ineens flink
blazen en pruttelen: “Godsgruuw-
lijk. Wat heet, en dee saus. Het vuur
kump mie oet alle geate.” Net te 
laat voor de waarschuwing onderga
ik hetzelfde. Eerst langs de bar dus
maar. De Limburgers van Rowwen 
Hèze zijn trots dat ze voor de vijfde
keer aan mogen treden op de Cross.
Ze maken hun faam als feestband he-
lemaal waar. Als ze afsluiten met ‘t 
is een kwestie van geduld,’ gooi ik de
handdoek en probeer een stalen ros
te vinden die bij mijn sleutel past.

Vrijdag: The Kik

Zondag: The Opposites
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Bands in topvorm
Dat vindt ook Seasick Steve op het 
hoofdpodium. Enkel begeleid door 
een ‘baterhannes’ en zijn veelal zelf 
in elkaar gekunstelde gitaren van 
auto-onderdelen en andere prularia 
die normaliter nog te slecht voor de 
kringloop zijn, brengt hij de volle wei-
de voor het hoofdpodium in extase. 
Hij geniet zelf ook en laat weten dat 
hij de Zwarte Cross ook een heel bij-
zondere plek vindt om te spelen. “La-
dies and gentlemen, this is the most 
amazing festival I have ever been. For 
sure.” Dat horen we natuurlijk graag 
als Achterhoekers, al wisten we dat 
al lang natuurlijk, maar een bevesti-
ging is altijd prettig te horen. Maar, 
wat een fenomenaal optreden. Elke 
band of artiest die op de Cross speelt 
is in topvorm. Een meer inspirerende 
omgeving is er dan ook niet.

‘Smerig lekker’
In ‘the Roadhouse’ staat The Backcor-
nerboogieband te knallen, met onder 
meer Hendrik Jan Lovink in de gele-
deren. De tent is tot de nok toe ge-
vuld. Wat een energie spat er van de 
band. Wat een heerlijk vette sound. 

Hendrik Jan heeft het zo naar zijn 
zin, dat hij enkele doosjes Nozemoil 
verdeeld onder het publiek, zoals een 
goed gastheer betaamt. Daarna gaat 
er nog een literfles achteraan. Ook 
aan mij gaat de fles niet voorbij. Ben 
normaliter niet zo van dat ‘starke 
gerei,’ maar het smaakt inderdaad 
‘smerig lekker,’ zoals de bedenkers 
zelf omschrijven.
Op ‘the Bayou’ staat Tim Knol met 
zijn fantastische band, met in de ge-
lederen meestergitarist Anne Soldaat. 
Knol is vaste gast inmiddels op de 
Cross. Het publiek geniet uitbundig. 
Ook van de houthakkersteaks en kip-
penbouten die van de hevig dampen-
de, maar oh zo aanlokkelijk-lekker-
niet-te-weerstaan-ruikende barbecue. 
Het ontgaat Knol niet. “Die fucking 
barbecue ruikt zo fucking lekker. 
Daar ga ik straks ook naartoe.” Het 
water loopt uit zijn mond.

3J’s als Led Zeppelin
Het festival duurt 3 volle dagen, maar 
ik kom ogen en oren te kort. En tijd! 
Ondanks de zwevende letters op mijn 
toetsenbord kent mijn enthousiasme 
geen grenzen en wil ik u enkele din-

gen niet onthouden. Zoals het rijtje 
nieuwe cafés op het terrein; ‘Harder’, 
‘de Baterbar’ en ‘De Kast’. Natuurlijk 
moet ik het aan vergelijkend waren-
onderzoek onderwerpen en aange-
zien ik geen onderscheid wil maken, 
ga ik naar alledrie. Boven ‘de Kast’ 
staat groot op de gevel ‘Kom d’r uut’. 
Maar dan moet je er wel eerst in kun-
nen. Het is druk. Ik word verzocht 
om achteraan te sluiten. Ik besluit 
het een dag uit te stellen. Wachten is 
pure tijdsverspilling. In de ‘Baterbar’ 
begeven mijn trommelvliezen het bij-
na van de ‘metal’, en ga ik maar naar 
de buren. In ‘Harder’ de beste rock ‘n 
roll die je maar horen wil. Maar hoe 

gaaf ook, muziek moet je live zien als 
het enigszins kan. Mogelijkheden te 
over op de Cross. Ook verrassingen. 
Zoals in de Undercovertent. De 3J’s 
uit Volendam als Led Zeppelin. Ja, u 
leest het goed. Die normaliter suffe, 
duffe Volendammers geven een weer-
galoos optreden. Jan Dullens is geen 
imitator van zanger Robert Plant: hij 
is het gewoon zelf! Ere wie ere toe-
komt. De 3J’s waren fenomenaal. En 
het plezier waar ze het mee doen. Ze 
kunnen zich eindelijk eens lekker 
echt uitleven op muziek, zo lijkt het.

Chill
Op the Reggaeweide is het relaxed en 

supergezellig. Het ruikt er apart ech-
ter, vind ik als gewone boerenkinkel.
Naar ‘goedkopen shag of heuibreui’ 
hoor ik iemand zeggen. Er wordt vol-
op geploft. The happiness straalt bij 
de bezoekers van het gezicht. Prach-
tig om te zien. Ook de muziek is re-
laxed. “Het is zo chill hier”, hoor ik
een vrouw tegen een andere vrouw 
zeggen. Dat is het. Op het terrein
loopt Barend Soer (17) uit Groenlo. 
“Het is zo gemoedelijk hier ondanks
de drukte. Als iemand tegen je aan 
loopt gaat het gelijk van ‘sorry’. De
mensen zijn allemaal zo ontzettend
aardig hier.”

Zaterdag: ‘This is the most amazing festival I have ever been’
‘Wal effen de peute afstampen veur da’j noar binnen goat allemoal. 
Tante Rikie hef ’t allemoal an kant.’ Hennie Wildenborg uit Groenlo 
spreekt zijn groep lachend toe op zaterdag, vlak voor de ingang. Hij 
heeft er duidelijk zin in. Net als vele tienduizenden met hem. Derde 
dag van de slijtageslag is begonnen, maar wederom enkel blije, vro-
lijke, uitgelaten gezichten. Waar je ook komt. Zwarte Cross moet je 
ondergaan, meemaken. Als Achterhoeker helemaal. Verplichte kost, 
net als het boek ‘Tante Rikie’s onmundig mooie verhalenboek’ dat 
zaterdagavond al bijna uitverkocht is. Superinitiatief van de Feestfa-
briek, de cultuurbewakers van ons mooie Achterhoeks cultuurgoed. 
Het zou voorgedragen moeten worden voor de Werelderfgoedlijst van 
Unesco. Zo uniek!

Man van zes miljoen
Spreekstalmeester Johannes van de 
Boom bekent direct na afloop dat hij 
een traantje heeft moeten laten bij 
de mensenzee die op de knieën ging 
bij de tempoterugschakeling in Nor-
maal’s ‘Oerend Hard’. ‘Moar zoals al-
tied kump an dat gejakker een end…’ 
De vriend van het festival, voormalig 
zanger/boegbeeld van rockband The 
Shavers, is ieder jaar weer vaste pre-

sentator op het Hoofdpodium. Als je 
hem hoort praten dan duurt het even 
voor je hem ziet. Hij strompelt zich 
steeds weer een weg naar de rand van 
het podium. De ‘vrommen lobbes’ 
lijkt een medisch wonder, ‘de man 
van zes miljoen’, zoveel nieuwe on-
derdelen heeft hij al wel in zich en bij 
zich om zich voort te begeven, maar 
hij hoort erbij.

Zondag: Knallen, kippenvel 
en tranen van ontroering
De zondagmorgen gaat het al vroeg ‘volle polle’ op het het festivalter-
rein. Boh Foi Toch trapt in een bomvolle Megatent af voor het ‘zon-
daggebed’, voorafgegaan door Dominee Gremdaat. Dan gaat het mas-
saal richting hoofdpodium naar een vaste traditie op zondagmiddag 
12.00 uur:  een optreden van de ‘zonen van de Achterhoek’, Normaal. 
Voor het podium 40.000 mensen! Normaal is voor velen nog steeds 
een levenswijze, een religie. Bennie Jolink wordt zichtbaar een jaartje 
ouder, maar hij rockt en høkt nog volop zijn partijtje mee. Naast veel 
oude rockers met vale Normaalshirt uit de gouden jaren, ook kleine 
kinderen die zelfs de nummers woordelijk meezingen. Als Normaal 
afsluit met, uiteraard ‘Oerend Hard,’ gevolgd door een gitaarversie 
van het ‘Wilhelmus’, staat een jongetje van een jaar of 12 met zijn 
rechterhand op zijn hart vol passie mee te zingen. Bijna ontroerend 
om te zien.

Kippenvanger 
Na Normaal trekken velen zich terug 
naar de eettentjes en bierkraampjes 
die soms armen en handjes te kort 
lijken te komen om de dorstigen te 
kunnen voorzien. Zelf ook maar ef-
fen een hapje eten. Als ik met mijn 
junkfood op een bankje plaatsneem, 
kom ik aan tafel te zitten bij enkele 
jonge meiden en een groep Har-
denbergers. De jongeman naast mij 
vertelt kippenvanger te zijn en eet 
een broodje kebab. Het lijkt op een 
operatie al doet hij zijn uiterste best 
de etiquette te hanteren. “Ik zit noe 
bie een paar mooie wiggies an toafel. 
Met wiggies an toafel dan mu’j wal 
een betjen netjes etten.” De meiden 
lachen. Als hij een hap neemt valt 
hem een deel van het broodje, met 
knoflooksaus, op zijn shirt. Conform 
de Zwarte Cross-etiquette.

Gayklasse
Op het Crossterrein vermaakt het 
publiek zich kostelijk in de verschil-
lende weides, maar natuurlijk ook 
met de races, met de vreemdste vehi-
kels. Ook in de gayklasse. Na één jaar 
al niet meer weg te denken. Als een 
motorrijder stopt bij een hek, waar-
achter vele mensen staan begint deze 
hevig zand te spinnen. Een man blijft 
eigenwijs staan en heeft in no-time 
zijn gezicht vol zand. Zijn tanden zit-
ten nog vol. Iedereen lacht. De man 
spoelt zijn mond met bier. Tuurlijk, 
waar anders mee!

Promotie voor The Opposites
Op het hoofdpodium de rest van de 
dag enkel toppers. Nieuwkomer Do-
tan laat zien en horen dat hij niet 
voor niets geboekt is. Het optreden 
klinkt als een klok met als uitsmijter 
zijn knoeperd van een hit ‘Home’. 
Het publiek weet hem wel te waarde-
ren. Daarna ‘van dik hout zaagt men 
planken’ met Airbourne. Een muur 
van Marshall-versterkers zorgt voor 
een wall of sound die je oren doen 
suizen. Als The Opposites het podi-
um betreden kan er geen muis bij op 
de weide, die compleet uit zijn plaat 
gaat. Op eentje na…ahum! Niet mijn 
muziek, maar eerlijk is eerlijk, wat 
maken ze er een daverend feest van! 
Terecht een promotie van Megatent 
afgelopen jaar naar Mainstage.

Kippenvel
Na een laatste rondje over het gehele 
terrein maak ik me op voor mijn af-
sluiter: Jovink. Het gezelschap knapt 

er weer heerlijk op. ‘T geet hier spo-
ken’, en dat doet het. Tussen de op-
zwepende gitaren ook het Zwarte 
Crosslied ‘Alles kump goed’, met as-
sistentie van Turn of the Brass-band. 
Het hele veld shunkelt mee, voorge-
gaan door Tante Rikie. Tussen twee 
rockkneiters door begint Gijs Jolink 
ineens weer over de vliegramp, de mi-
nuut stilte van afgelopen donderdag 
met alle aanwezigen. “Jongens wie 
bunt doar donderdag met begonnen 
en dat wille wi-j no nog ne keer doen. 
Graag effen een minuut stilte men-
sen veur al die onschuldige slachtof-
fers.” 
Vervolgens gaat hij tussen zijn maten 
staan, met hoofd voorovergebogen 
en de handen in elkaar gevouwen. 
Kippenvel dik op m’n armen, en bij 
velen meer. Zelfs tranen links en 
rechts. Ook dat is Zwarte Cross. Net 
als de stuntman die het wereldrecord 
achterwaartse backflip verbetert voor 
het goede doel: Amnesty Internatio-
nal.
Dit weekend tekenden 11.083 men-
sen voor de vrijlating van de Saudi-
sche gewetensgevangene Raif Ba-
dawi! “Vorig jaar deden we dat voor 
Pussy Riot. Die zijn vrij gekomen. Ho-
pen dat het met jullie steun nu ook 
lukt”, klinkt het over het hoofdter-
rein. Groot gejuich gaat op. Wat een 
dag wederom. Wat een feest! Met el-
kaar! Ruim 185.000! Geweldig!

De Achterhoek heeft zich weer eens 
van zijn allerbeste kant laten zien. 
Gemoedelijk, gezellig, af en toe een 
beetje ‘onwies’, maar zeer goedaar-
dig. De missie is wederom geslaagd. 
Op de Zwarte Cross kun je zijn wie je 
bent of wie je wilt zijn. De ‘slepkök-
kens’, of wat daar voor door moet 
gaan, kom ik tegen. Raampjes open 
voor het doorwaaien wellicht na da-

gen van bierscheten en knoflookboe-
ren. Voetgangers slepen hun koffer 
achter zich aan richting station Lich-
tenvoorde/Groenlo, Lievelde dus. De 
Achterhoek Tjoek brengt iedereen 
weer veilig op plaats van bestem-
ming. 
Bij het festivalterrein wapperen de 
vlaggen van Grolsch en Tante Rikie 
nog volop. Bij de uitgang mensen 
die staan te genieten van de optocht 
van lege caravans en dito portemon-
nees die het terrein verlaten. Thuis 
op social media kom ik nog van al-
les tegen over de Cross. Ook wat ik 
niet eens gezien heb. Een vorm van 
heimwee en ontroering maakt zich 
van me meester... Een jaartje wach-
ten maar weer… En dan ook vrijdag 
vanaf het begin besluit ik… Het af-
turven is al weer begonnen!

Maandag: The day after...
Als ik op de fiets naar Lichten-
voorde zit om mijn voiture op 
te halen geniet ik van het land-
schap dat er weer vreedzaam bij 
ligt en voel ik hevige trots. Op 
onze machtig prachtige Achter-
hoek. Wat woon en leef ik in een 
paradijs. Een boer op een trekker 
komt voorbij en steekt zijn hand 
op. Zo geet dat hier, prachtig!

Zaterdag: Seasick Steve

Zaterdag: Tim Knol

Zaterdag: Backcorner Boogie Band



Goed afval scheiden bespaart grondstoff en, energie en geld

Scheiding huishoudelijk afval:
er is nog veel te winnen
In Nederland leveren we gemiddeld de helft van ons huishoudelijk afval 

gescheiden in. De andere helft belandt ongescheiden via de vuilniszak of 

rolcontainer in het restafval, en gaat naar de afvalverbrandingsoven. Meer 

afvalscheiding is goed mogelijk. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal 

rekende uit dat ruim 80 procent van ons afval gescheiden kan worden.

Afval gescheiden inzamelen en verwerken spaart grondstoffen en energie, en daarmee het 

milieu. Het recyclen van afval kent vier belangrijke milieuvoordelen:

1) besparing op grondstoffen (bomen voor papierproductie, aardolie voor 

plastic producten, allerlei (zeldzame) metalen);

2) landbouwgrond blijft beschikbaar voor voedselproductie (in plaats van voor 

hout of katoen);

3) er is minder uitstoot van broeikasgassen;

4) de winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen kost 

meestal veel meer energie dan hergebruik van oude materialen.

In 2012 produceerden we in Nederland 

gemiddeld 512 kg afval per persoon. 

Daarvan wordt 219 kg ongescheiden 

weggegooid. Van deze 219 kg restafval kan 

nog 160 kg gescheiden ingezameld worden. 

Dit komt overeen met een scheiding van 

ruim 80 procent van het huishoudelijk 

afval. In theorie zou dit percentage nog 

verder omhoog kunnen naar 87 procent. 

Er zijn namelijk afvalfracties (luiers, 

drankenkartons) die wel gescheiden 

ingezameld en gerecycled of vergist kunnen 

worden, maar daarvoor ontbreekt nu in de 

meeste gemeenten nog de mogelijkheid.

Nu eenvoudig 
afval scheiden 
met de gratis 
Recyclemanager 
Weet u in welke bak u een aluminium 

blikje moet gooien? En plastic 

speelgoed? De Recyclemanager 

helpt u op een makkelijke manier uw 

afval te scheiden. U hebt direct het 

antwoord bij de hand op de vragen in 

welke bak uw afval hoort, wanneer 

uw afval wordt opgehaald en waar 

de dichtstbijzijnde afvalbakken zijn. 

Zo kunt u in de Recyclemanager 

zien dat een aluminium blikje bij 

het metaal moet en het plastic 

speelgoed bij het overig plastic, 

allebei in de Milieustraat. Met een 

goede afvalscheiding helpt u om 

energie en grondstoffen te besparen. 

De Recyclemanager app is gratis 

beschikbaar voor Android en iOS. 

De informatie vindt u ook op: 

www.recyclemanager.nl.

Bijna de helft van de Nederlanders heeft behoefte aan meer informatie over de 

milieubelasting van verpakkingen. Van het potje om de crème tot het plastic om de 

komkommer, van de tube tandpasta tot de doos om speelgoed. Ook wil driekwart 

van de mensen graag weten wat de juiste afvalbak is om de verpakking in weg te 

gooien. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder ruim duizend mensen.

Wilt u meer weten over 
milieubelasting van verpakkingen?

Op de vraag aan welke eisen 

een duurzame verpakking 

zou moeten voldoen, 

antwoordt bijna de helft van 

de Nederlanders spontaan 

‘dat de verpakking hergebruikt 

of gerecycled kan worden’. 

“Afval scheiden hoort 
er gewoon bij”
Voor Janneke (26 jaar) uit Nijmegen is afval scheiden de normaalste 

zaak van de wereld. “Ik heb het scheiden van afval al van jongs af aan 

meegekregen. Bij mij thuis werd er zuinig met energie gedaan en afval 

scheiden was ook vanzelfsprekend. Het hoorde er gewoon bij.

Die goede gewoonte heb ik 

voortgezet toen ik uit huis ging. Ik 

scheid nu papier, glas, plastic en gft. 

Omdat ik in een boven woning woon 

en geen tuin heb, is het gft afval 

erg weinig. Maar wel de moeite 

waard om het apart weg te gooien!” 

Janneke woont in een woongroep, 

met twee andere huisgenoten. “Eén 

van mijn huisgenoten en ik houden 

zich het meest met afval scheiden 

bezig in huis.”

Waarom, denkt Janneke, scheidt niet 

iedereen zijn afval? “Ten eerste moet 

het natuurlijk wel mogelijk zijn in de 

gemeente waar je woont. Ik woonde 

hiervoor in Amsterdam, en daar werd 

geen gft afval opgehaald. Dan houdt 

het snel op, want ik ga niet met een zak 

gft afval naar de gemeentewerf fi etsen. 

Maar voor veel andere mensen geldt 

denk ik dat het gemakzucht is waardoor 

ze geen afval scheiden. Ze willen er 

geen moeite voor doen. Terwijl het ook 

voor hen voordeel 

oplevert om zo min 

mogelijk restafval 

te hebben. Want 

hoe minder restafval er moet worden 

verwerkt, hoe lager de lokale belasting 

zal zijn.“ Dat klopt, gescheiden inleveren 

van afval spaart naast grondstoffen 

en energie ook geld uit. Elke kilo afval 

die niet naar de verbrandingsoven gaat 

bespaart inwoners 3 tot 4 eurocent op 

hun afvalstoffenheffi ng.

Janneke doet haar best om zo min 

mogelijk restafval te hebben. Maar 

weet ze ook van alle soorten afval waar 

het hoort? Hoe zou zij bijvoorbeeld 

pizza afhaaldozen weggooien? “Ik 

zou eerst de kaas en andere resten 

eruit schrapen en de doos bij het oud 

papier gooien.” Dat is slim bedacht, 

maar niet correct: pizza afhaaldozen 

zijn te sterk vervuild om bij het oud 

papier te gooien. Bovendien zit er vaak 

een aluminium laagje in om de pizza 

warm te houden. Ze 

horen bij het restafval. 

“Goh, dat had ik niet 

gedacht!”. En een 

theeglas? “Als het kapot is, zou ik de 

scherven in een krant wikkelen en in de 

vuilnisbak gooien, als het nog heel is in 

de glasbak.” Een theeglas is gemaakt 

van vuurvast glas. Dit heeft een andere 

samenstelling dan verpakkingsglas, 

daarom mag het niet inde glasbak. “Oh, 

dat had ik wel kunnen weten. Je moet 

dus ook uitkijken dat je niet doorschiet 

in het afval scheiden, want soms 

moeten dingen toch bij het restafval.” 

Meer weten?
Deze tips over afval en ver   pak-

kin gen worden u aangeboden 

door de onafhankelijke 

voor lichtings organisatie 

Milieu Centraal. 

Op www.milieucentraal.nl 

vindt u nog meer informatie 

over milieu en energie.Foto: Hubaer Kusters

Het maken van verpakkingen 

levert milieubelasting 

op door het energie- en 

grondstoffengebruik. 

Verpakkingen kunnen ook 

milieuwinst opleveren als 

ze de houdbaarheid van 

voedingsmiddelen verbeteren, 

en producten bescherming 

bieden tegen beschadiging 

tijdens transport 

en opslag. Een 

verpakking die 

zo’n functie niet 

vervult, zorgt 

voor onnodige 

milieubelasting.

Het Meldpunt Verpakkingen geeft 

u informatie over verpakkingen en 

milieu. Kunt u het antwoord op 

uw vraag er niet vinden, 

dan kunt u die stellen. 

Ook kunt u uw 

ideeën opperen om 

de milieubelasting 

van specifi eke 

verpakkingen te 

verbeteren. Deze meldingen worden 

doorgestuurd naar de fabrikant met de 

vraag om een reactie. Melding en reactie  

zijn na te lezen op de website. 

Het Meldpunt Verpakkingen is een 

initiatief van het Kennisinstituut 

Duurzaam Verpakken, uitgevoerd door 

Milieu Centraal. Meer informatie staat 

op www.meldpuntverpakkingen.nl

Foto: Thierry Hogenboom

“Minder restafval
is minder belasting”

Ook wordt zichtbaar gemaakt hoe dit proces 
in de loop van de tijd door mechanisatie sterk 
is veranderd. Aan het publiek wordt getoond 
hoe er nog handmatig wordt gemaaid met 
zeis en sikkel en het graan tot garven wordt 
gebonden en opgezet. Ook zal het rijpe graan 
worden gemaaid met paard en maaimachine, 
een oude tractor met een zelfbinder en door 
een van de oudste combines die nog door een 
tractor wordt aangedreven. Nadat de garven 
van het land zijn gehaald worden ze met de 
hand gedorst, het zogenaamde ‘vlegelen’. 
Ook wordt gedemonstreerd hoe de garven 
met een oude dorsmachine machinaal wor-
den gedorst, het zaad wordt afgezakt en het 

stro in baaltjes geperst. Het zaad wordt ver-
volgens gemalen waarna het meel verwerkt 
kan worden in ambachtelijke streekeigen 
producten. Verspreid over het terrein staan 
oldtimertractoren met oude werktuigen. Zo 
kan ‘jong’ nog zien wat ‘oud’ kan en gaat de 
kennis niet verloren. De pannenkoeken van 
De Heikamp worden al meer dan veertig jaar 
met passie gebakken en sinds vorig jaar ver-
rijkt met vezelrijk graan van eigen bodem. 
Op het land naast de uitspanning aan de 
Hengeloseweg wordt de tarwe voor het meel 
vakkundig verbouwd, om vervolgens in ko-
renmolen De Leeuw in Lettele ambachtelijk 
te worden gemalen. Het malen zal ook tij-

dens het Oogstfeest gedemonstreerd worden.
Hierdoor krijgt men bij De Heikamp niet al-
leen de lekkerste, maar ook de meest pure en
gezonde pannenkoek geserveerd. Dankzij dit
eerlijke en vooral natuurlijke concept is De
Heikamp de winnaar in 2014 van de Neder-
landse kampioenschappen pannenkoeken-
bakken vakjuryprijs.

Kookworkshop
De oprichtster van De Heikamp, Greet van
Zijtveld- de Kruif zal tijdens het Oogstfeest 
korte kookworkshops geven. De kans om 
het van ‘de meester’ zelf te leren. De Ach-
terhookse Folkloredansers zullen er echt 
een feestje van maken. Er zal er lustig op los
worden gedanst. Na gedane arbeid gaat men
ook ouderwets ‘vesperen’: met elkaar gezellig
eten, drinken (pannenkoek natuurlijk) en ge-
nieten van een borreltje. Er zijn doorlopende
demonstraties vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur.
De toegang en parkeren is gratis.

Met Achterhookse Folkloredansers en Oldtimervriendengroep de Stobbe

Oogstfeest bij pannenkoekenboerderij 
De Heikamp
Ruurlo - Op dinsdag 12 augustus wordt voor de eerste keer het Oogstfeest bij pan-
nenkoekenboerderij De Heikamp gevierd. De tarwe die naast De Heikamp aan de 
Hengeloseweg op het land staat wordt die dag geoogst. Daarbij worden diverse 
oogstwerkzaamheden gedemonstreerd, zowel uit vroegere tijden als uit de huidige 
modernere tijd. In nauwe samenwerking met de Achterhookse Folkloredansers en 
leden (dorsers) van de Oldtimervriendengroep de Stobbe uit Ruurlo en diverse am-
bachtslieden uit de regio kunnen bezoekers ervaren hoe er vroeger met de hand 
werd geoogst.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl  

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Mechanical Engineer M/V

Heb je net je HTS opleiding werktuigbouw afgerond en 
wil je verder als engineer?

Functieomschrijving
Als tekenaar/constructeur bent u werkzaam op de afdeling 
Engineering. Uw werkzaamheden bestaan in hoofdzaak 
uit het verzorgen van de productie engineering, het geven 
van technische ondersteuning aan de diverse afdelingen, 
het maken van sterkte berekeningen, het genereren van 
technische gegevens voor de manuals en het ontwerpen 
c.q. zoeken van constructieve oplossingen voor mecha-
nische vraagstukken. U bent zelfstandig verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de productiewerkzaamheden, kwa-
liteit, planning en oplevering van de productiegegevens. 
In uw functie heeft u veelvuldig contact met de afdelingen 
productie, inkoop, installatie en service.

Customer Service Medewerker

Ben jij op een ervaren customer service medewerker 
die op zoek is naar een nieuwe uitdaging in een tech-
nische en internationale omgeving?

Functieomschrijving
In deze functie ben je het eerste aanspreekpunt voor 
(interne) klanten wat betreft de status en voortgang van 
projecten, orders en garanties aan de hand van telefonisch 
contact of via email. Je verzamelt en controleert informatie 
bij diverse afdelingen om zo zelfstandig de vertaalslag te 
kunnen maken ter voorbereiding van o.a. kostprijscalcula-
ties, het afgeven van levertijden en inplannen van orders. 
Tevens beschik je over een helicopterview, waardoor je 
in staat bent om snel te schakelen tussen diverse werk-
zaamheden.

Constructiebankwerker M/V

Heb jij ervaring als constructiebankwerker en wil je 
werken in een klein team?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Ruurlo zijn 
we op zoek naar een constructiebankwerker. Je werkt 
in een klein team, waardoor eigen verantwoordelijkheid 
nemen erg belangrijk is. Naast het fabriceren van con-
structies komt het ook vaak voor dat je mee gaat naar het 
project om de constructie te plaatsen. Het betreft veelal 
constructie voor agrarische doeleinden zoals stallenbouw.

Mechanisch monteur M/V

Ben jij de mechanisch monteur die wij zoeken?

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

Orderpicker

Ben jij per direct beschikbaar en flexibel inzetbaar?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de omge-
ving van Eibergen zijn wij op zoek 
naar orderpickers. De werkdagen zijn 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 
05.30 uur tot circa 08.30 uur. Het is 
belangrijk dat je over relevante werk-
ervaring beschikt en je goed onder 
druk kunt werken.

Citroën C3 1,4 
Attraction 

 9/2005 112.000 km
€ 4.750,-

AUTOMOTIVEREND

Citroen Xsara Picasso 1,8 16V Difference 02-2004 195.000 km € 2950,-

Opel Meriva 1,6 16v Enjoy 11-2003 155.000 km €  2955,-

Peugeot 207 1,6 16v THP Feline JBL 11-2010 26.000 km €  10.990,-

Nissan Qashqai 1,6 Acenta (nieuwstaat) 09-2007 78.000 km €  11.950,- 

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

BMW Z3 
ROADSTER 1.8 

DONKER ZWART MET.
228.367 KM

05-1997

€ 5.950

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

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

HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PERS. 106.080 KM 2009 € 17.500

MINI MINI 1.6 COOPER CHILI 171.735 KM 2004 € 8.950

NISSAN ALMERA 1.5 VISIA 112.639 KM 2004 € 4.750

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

SEAT AROSA 1.4I TATTOO 106.436 KM 2000 € 3.000

TOYOTA AYGO 1.0-12V SPORT 52.590 KM 2008 € 5.950



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

De vaste prik op deze dag is 
de rommelmarkt van 12.00 
tot 16.00 uur. Niet alleen 
campinggasten, maar ook alle 
mensen van buiten de cam-
ping verkopen hier hun spul-
letjes, van tweedehands tot 
nieuw. Daarnaast is er een ge-
zellig terras en voor de kinde-
ren is er een springkussen en 
ook het zwembad is geopend. 

De toegang tot deze rommel-
markt is gratis. Als er nog 
mensen zijn die deel willen 
nemen aan de rommelmarkt, 
kunnen zij contact opnemen 
met de receptie.

Rommelmarkt bij Camping 
Kom-Es-An
Hengelo - Al jaar en dag or-
ganiseert camping Kom-Es-
An op de eerste zondag van 
augustus haar Kom-Es-An 
dag. Deze dag dient in het 
teken te staan van gezellig-
heid en gemoedelijkheid.

Wij verzorgen 
kleinschalige, 
aangepaste vakanties 
voor ouderen. 
Bel voor onze gratis 
vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83 
Of kijk op onze site: 
www.allegoedsvakanties.nl

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

WEES ER SNEL BIJ! OP=OP

Kerkstraat 11 Hengelo (gld)  tel: 0575 461235 
hanneke.langeler@hetnet.nl

3 halen
22 betalen

van de al afgeprijsde 

ronde prijzen!
de al afg p jg

3 halen
2 betalen

van de al afgeprijsde 

ronde prijzen!

20.20.20.00

30.30.30.0000

40.40.40.000000

50.50.50.0000

Laatste kans!
OP=OP

Goedkoopste artikel gratis, niet in combinatie met accessoires.

3 augustus 2014
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 3 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

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

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

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding JULI
PVC VLOEREN AKTIE
PVC incl. ondervloer egaliseren*, 
lijm en legkosten en BTW: Deze 
maand vanaf € 39,95 per m2

* Vele kleuren mogelijk, vraag naar 
de voorwaarden.

Volg ons nu ook op0575 - 84 57 17 info@rbmwonen.nl www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

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


