
Machines die vele duizenden pk’s op 
de baan over brengen tijdens jaarlijkse 
Tractorpulling Lochem in Barchem. B  5

‘Nederland leeft met haar mee, dat doet ons goed’
Moeder Annemiek 
van Vleuten 
aangeslagen   
door ongeval
Door Jan Hendriksen

VORDEN - “Heel Nederland leeft 
met haar mee. En dat doet ons als 
familie ontzettend goed. Zondag-
avond rond middernacht heeft 
Annemiek mij persoonlijk via de 
telefoon vanuit een ziekenhuis in 
Rio de Janeiro even te woord kun-
nen staan nadat eerst teamarts 
Cees-Rein van den Hoogenband 
van Team NL met mij contact had 
gehad. En dat stelde ons gerust”.

Moeder Ria van Vleuten (68) dacht 
zondagavond in eerste instantie 
dat haar dochter Annemiek dood 
langs de weg lag. Maar gelukkig 
was dat een verkeerde gedachte 
van de Vordense. “Ik zat samen 
met familieleden op mijn ver-
jaardag voor de televisie naar de 
Olympische wegwedstrijd te kij-
ken. We waren in een euforische 
stemming toen Annemiek in de 
kopgroep terecht kwam en in de 
afdaling vervolgens aan kop ging. 

Maar die stemming sloeg totaal 
om toen ze zwaar ten val kwam in 
de technische afdeling van de Vis-
ta Chinesa”. Tijdens de fatale val 
liep Annemiek een zware hersen-
schudding en drie kleine breuken 
in haar wervelkolom op.

Op koers voor goud
Ze lag zondagavond op goud 
koers. Maar dan komt de in Vor-
den geboren en getogen wielren-
ster Annemiek van Vleuten (33) 
in de afdeling van de Olympische 
wegwedstrijd voor vrouwen zwaar 
ten val. Iedereen houdt zijn adem 
in. Radio commentator Gio Lip-
pens van NOS Sportzomer - die 
normaliter niet om woorden ver-
legen zit - stokt met een brok in 
zijn keel het commentaar. “Hoe de 
koers zich ook verder ontwikkeld. 
Ik kan niet meer euforisch in mijn 
commentaar zijn. Wat een drama”, 
zo excuseert hij de luisteraars.
Ook de NOS televisiepresentato-
ren Herbert Dijkstra en Maarten 
Ducrot houden hun adem in en 
komen woorden tekort. “In eerste 
instantie zou ik met enkele fami-
lieleden naar Brazilië afreizen 
om de wedstrijd van Annemiek 
te gaan bekijken. Maar door pri-
véomstandigheden hebben we 

daar toch van afgezien. Toen An-
nemiek op kop ging, had ik spijt 
dat we niet waren afgereisd. En 
na haar dramatische val nog meer. 
Maar gelukkig is ze in Brazilië in 
goede handen”, zo laat Ria van 
Vleuten maandagmiddag weten. 
Alle pers houdt ze deze middag 
buiten de deur. Voor de redactie 
van Contact maakt ze telefonisch 
echter een uitzondering. “Je wilt 
niet weten hoeveel journalisten, 
fotografen en cameramensen hier 
voor de deur hebben gestaan. En 
de stekker was al uit de telefoon 
gegaan.”

‘De euforische 
stemming sloeg 
in één klap om’

‘Supergrote teleurstelling’
Via haar eigen website laat An-
nemiek van Vleuten maandag het 
volgende weten: “Ik lig nu in het 
ziekenhuis en ga er wel bovenop 
komen. Bovenal is dit voor mij een 
supergrote teleurstelling. Dit was 
de beste wedstrijd uit mijn car-
rière”. Uiteindelijk bezorgde Anna 
van der Breggen het Nederlandse 
team alsnog het goud. Annemiek: 
“Haar feliciteer ik van harte. We 
hebben als team een ontzettend 
sterke wedstrijd gereden”.

 

Soccer Swimcamp 
bij zwembad   
In de Dennen
VORDEN - Zwembad in de Dennen 
organiseert samen met Voetbal-
Plus in de laatste week van de 
zomervakantie, op 17,18 en 19 
augustus, een geweldig Soccer 
Swimcamp. Een evenement voor 
alle jongens en meisjes van 6 tot 
en met 14 jaar (ook als je niet op 
voetbal zit) waarbij je drie da-
gen lang volop kan voetballen en 
zwemmen. Opgeven kan nog tot 
en met vrijdag 12 augustus.

Wat is er nu leuker om lekker te 
voetballen en ook nog eens heel 
veel te leren op de prachtige vel-
den van VV Vorden. 

Tijdens deze dagen krijg je tech-
niektraining en loopscholing van 
deskundige trainers.

Kom trainen met de reactiegor-
dels, rebounders en snelheidsme-
ters. Verbeter je acties om een nog 
betere voetballer te worden. Speel 
toernooien en win mooie prijzen.

Bij zwembad In de Dennen kun je 
verder de mooiste wateracties be-
leven.
   

 ■ Lees verder op pagina 7

Afscheid   
Harry Arendsen 
bij vrijwillige 
brandweer
Maandag 1 augustus werd op 
ludieke wijze afscheid geno-
men van Harry Arendsen, na 
30 dienstjaren bij de vrijwillige 
brandweer Vorden.

B  3

32  nr.

Olympische 
droom  
Van Vleuten 
in duigen
VORDEN - Annemiek van Vleuten 
(33), oud-inwoonster van Vor-
den, liep zondag een zware her-
senschudding en drie fracturen in 
haar wervelkolom op bij een zwa-
re crash tijdens de olympische 
wegwedstrijd in Rio de Janeiro. 
De wielrenster lag op dat moment 
op kop en leek op weg naar goud.

Van Vleuten maakt het naar om-
standigheden goed. Maandag 
werd bekend dat ze nog 24 uur op 
de intense care van het zieken-
huis moet verblijven. 

Lees hieronder hoe de nog steeds 
in Vorden woonachtige moeder 
van Van Vleuten de crash beleefde.

Foto: www.annemiekvanvleuten.nl
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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PRACHTIGE PRIJZEN!
KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 
VERDER OP IN DEZE KRANT

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK BEN 
WEER EEN 
GELUKKIG
MENS

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

AMBACHTSWEG 2A 
VORDEN
0575-552794 * 06-51098865
OPEN: ZA. 9.00-15.00 UUR
WWW.HET-KLAVIER.NL

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

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

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

Maandaanbieding 
:

Wij danken iedereen voor de warme belangstelling, 
bloemen, kaarten en brieven die wij mochten 
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en trotse opa

Hendrik Jan Rietman
De bemoedigende woorden 

zijn voor ons een grote steun. 

Willie Rietman - Makkink
Henry & Henny Elsa, Jorik
Martin & Karin Esmee, Maureen

Vierakker, augustus 2016

Net terug van vakantie? 

En u wilt weer lekker gaan ondernemen?

Nou, ik ook!
Ik kan u de administratieve rompslomp uit handen nemen.

Kijk op www.heerkebeukema.nl of bel 06 - 81 11 11 78

 
In mijn verdriet om het heengaan van

mijn lieve man
 

Jan Willem Costermans
   

mocht ik uw hartelijke medeleven ondervinden.
Ik heb dit zeer gewaardeerd en betuig hiermee mijn

oprechte dank.
 

Elly Costermans

Vorden, augustus 2016

IN SAMENWERKING MET
HOTELHEEZEN.NL
MASSINK.NL 

BROMMERS KIEKEN  
IN DE KARKE

MET VERKOOP VAN 
UNIEKE EXEMPLAREN

13-14 AUGUSTUS ENTREE 3,00 PP 
REMIGIUSKERK
OPENINGSTIJDEN      13 AUG: 10-17 uur      
Dorpsstraat 20                   14 AUG: 12-17 uur

+ZATERDAG 
Toerrit door de Achterhoek.     Start 11.00 u

+ZONDAG  
Onderdelenmarkt - foodtrucks - live muziek
- JPR strinxband -  12-19 u.

STEENDEREN

WWW.OUDEGELDERSEKERKEN.NL

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 

Leida Schierboom-Eskes

In de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp 
of een luisterend oor. Dit heeft het afscheid voor ons 
bijzonder gemaakt.
Onze oprechte dank daarvoor.

 Eb Schierboom
 
Egbert en Yvonne
    Rick en Shanise
    Friso
Corinne en Robert

Laag-Keppel, augustus 2016

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van 
het overlijden van onze gewaardeerde medewerker 

Luc Winkelhorst

 

vrienden heel veel sterkte toe.

 Familie Wansink en medewerkers 
Albert Heijn Hengelo (Gld.)

U kunt bij Monuta Vorden terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt 
kennismaken met mij?

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

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

Monuta Vorden
(0575) 552 749
vorden@monuta.nl

www.monuta.nl/vorden

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

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Afscheid Harry Arendsen bij vrijwillige 
brandweer Vorden
VORDEN - Vorige week maan-
dag 1 augustus zwaaide brand-
weerman Harry Arendsen, na 
30 dienstjaren als vrijwilliger, 
af bij de vrijwillige brandweer. 
Uiteraard moest dit wel met de 
nodige toeters en bellen gebeu-
ren, (oud-)collega’s bedachten 
daarom een ludieke afscheids-
ceremonie.

Dit begon met een bijzondere 
melding van een brandweerwa-
gen in zijn voortuin, waar op 31 ju-
li tevens de boel versierd werd met 
spandoek en diverse brandweer-
spullen. Wat de speciale brand-
weerwagen betreft, bleek het te 
gaan om de brandweerrode canta, 
inclusief officiële brandweer-
bestickering. Dit is een brommo-
biel die jaren geleden als geintje 
werd ingezet toen iemand toetrad 
tot de ‘oude garde’, zoals een der-
gelijk afscheid ook wel genoemd 
wordt. Sindsdien wordt het kleine 
autootje ingezet bij jubilea, open 
dagen en andere festiviteiten.
In het dorp trok dit veel bekijks 
toen de speciale ‘brandweerwa-
gen’ met daarachter een aanhan-
ger met boot, onder begeleiding 
van collega’s in drie normale 
brandweerwagens, door Vorden 

reed. Aangekomen bij de Jacht-
lust werd de roeiboot uitgeladen, 
waarop Harry in uitruktenue de 
oversteek over de Veengoot moest 
maken. Aan de overkant wachtte 
de ‘oude garde’ van brandweer-
mannen, de groep waar Arendsen 
nu ook bij hoort, hem op met een 
warm onthaal en applaus.
Daarna werd er nog een rondje 
door het dorp gereden, waarna 
men terugging naar het huis van 
Arendsen waar de brommobiel 

in zijn tuin werd gezet. Namens 
de collega’s bij de vrijwillige 
brandweer:”Harry bedankt voor 
de 30 jaar inzet bij de vrijwillige 
brandweer Vorden!”.

Bij dit bijzondere afscheid was ook 
Omroep Gelderland aanwezig, zie 
voor het filmpje het online artikel.
   

 ■ Kijk voor meer foto’s op 
achterhoekfoto.nl

   

Kleurrijke schilderijen van Rowena Peters
VIERAKKER - Bij Theetuin Vierakker exposeert momenteel kunstenaar 
Rowena Peters uit Vorden haar kleurrijke schilderijen.

Rowena heeft een grote passie voor 
schilderen en kunst. In 2006 heeft 
zij voor het eerst de schilderskwast 
vast gepakt en een olieschilderij 
gemaakt. Haar stijl beweegt zich 

tussen realisme en het abstractere 
werk met het paletmes. De be-
langrijkste thematiek is de liefde 
voor mens en dier. Eerdere expo-
sities van Rowena Peters waren als 

deelnemer aan de Kunst4Daagse 
(voorheen de kunst10daagse) van 
Bronckhorst en bij Grand Bistro 
de Rotonde in Vorden. De expo-
sitie is gratis te bezoeken tijdens 
de openingstijden van Theetuin 
Vierakker en loopt tot en met 2 
september.

Afscheid van de
KunstBus?
VORDEN - Zeven jaar lang bracht 
de KunstBus veel mensen, voor-
namelijk 60-plussers, gedurende 
de herfst en de winter naar een 
museum en naar verschillende 
theatervoorstellingen. Helaas 
ziet het er naar uit dat wegens 
gebrek aan belangstelling hier-
aan een eind zal komen.

Vorig seizoen is aan de deelne-
mers al meegedeeld dat het voort-
bestaan van de KunstBus in gevaar 
zou komen: het aantal deelnemers 
zal in het nieuwe seizoen omhoog 
moeten! De werkgroep drong erop 
aan te proberen anderen mee te 
krijgen. Tot nu toe heeft dit nog 
geen resultaat opgeleverd. De aan-
melding is nu een week voor de ui-
terste sluitingsdatum, dinsdag 16 
augustus, nog onvoldoende.

De leden van de werkgroep heb-
ben de afgelopen week contact 
opgenomen met trouwe deelne-
mers die zich nog niet hadden 
aangemeld, om te vragen of men 
er aan denkt zich aan te melden. 
Het blijkt dat voor een aantal van 
hen wegens gevorderde leeftijd en 
beperkingen het niet meer mo-
gelijk is mee te gaan. De hoop is 
erop gevestigd dat op het laatste 
moment, misschien na publicatie 
van dit bericht, nog aanmeldingen 
zullen binnenkomen.
Zo niet, dan zal in overleg met het 
bestuur van de Stichting Welzijn 
Vorden moeten worden besloten 
definitief met de KunstBus te stop-
pen. De leden van de werkgroep 

KunstBus Vorden e.o. zouden dit 
zeer betreuren.

“De afgelopen jaren bleek uit re-
acties dat mensen met veel plezier 
gebruik maakten van de Kunst-
Bus. Er zijn veel voordelen: alles 
is geregeld, je hoeft niet zelf in de 
winter te rijden, het is gezellig, je 
leert nog eens andere mensen uit 
je dorp kennen. Samen met an-
deren, is voor mensen die alleen 
zijn en niet zo gauw in hun eentje 
naar de schouwburg gaan, ook een 
prachtige gelegenheid om te gaan. 
Voor veel mensen zou het niet 
meer rijden van de KunstBus een 
gemis zijn. Wij hopen van harte 
dat in de komende dagen nog veel 
mensen zich zullen melden.”

De aanmeldingsformulieren lig-
gen op diverse plaatsen zoals VVV, 
bibliotheek, tandartsen, kantoor 
Welzijn, et cetera. Mensen die de 
laatste jaren zijn mee geweest, 
hebben een formulier thuis ont-
vangen. Men kan zich opgeven 
voor alle activiteiten of een keuze 
maken.

Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met onder-
staande personen.
   

 ■ Gerda Klein Geltink (0575) 
441457.

 ■ Annie Meijer (0575) 553246.

 ■ Lamien Nijhoff (0575) 552118.

 ■ Antoinette Timmer (0575) 
552027.

   

Vrijwilligers gezocht bij ideële 
Kringloopwinkel “De Werf”
VORDEN - Ideële Kringloopwinkel 
‘De Werf’’ bestaat uit (en dankzij) 
een club enthousiaste vrijwilli-
gers die op de Enkweg 11 in Vor-
den in een gezellige sfeer tweede-
hands goederen van goede kwa-
liteit verkopen. Zo krijgen goe-
deren een tweede leven (duur-
zaam) en worden de opbrengsten 
gebruikt voor initiatieven die het 
welzijn van de bevolking van de 
voormalige gemeente Vorden ten 
goede komen (charitatief).

Veel van deze goederen worden 
door vrijwilligers afgehaald bij 
particulieren (en bedrijven) in de 
omgeving die vanwege allerlei re-
denen goederen aanbieden. Dat 
men De Werf weet te vinden blijkt 
uit de toegenomen vraag om goe-

deren of te halen. De omzet is de 
laatste jaren met meer dan 100% 
gestegen, het aantal vrijwilligers is 
nagenoeg gelijk gebleven. De Werf 
zoekt daarom met spoed vrijwil-
ligers die mee willen helpen met 
het ophalen van goederen en/of 
werkzaam willen zijn in de meu-
belafdeling.

Wilt u als vrijwilliger in een gemoe-
delijke, gezellige werksfeer een 
bijdrage leveren aan het milieu en 
het welzijn van de lokale samenle-
ving of hebt u nog vragen? Neem 
dan contact via 06-44629049 of 
kom langs op de Enkweg 11. Voor 
meer informatie, zie website.
   

 ■ www.veilingcommissie.nl

Harry Arendsen. Foto: Achterhoekfoto.nl/John Mokkink

(Advertorial)

Opleiden is weer belangrijk!
Bij het aantrekken van de ar-
beidsmarkt is ook de behoefte 
aan medewerkers bij bedrijven 
weer aan het groeien. Werkge-
vers zijn op zoek naar de juiste 
mensen met de juiste kwalitei-
ten. Het is fijn om een perfecte 
match te vinden maar dat zal 
niet altijd lukken. Scholing is 
dan een goed middel om deze 
verschillen op te lossen.

Subsidies
Ook de overheid heeft dit in de 
gaten en ondersteunt hierin op 
verschillende manieren. Heb je 
geen werk en een uitkering en 
ben je ouder dan 50, dan kun je 
een scholingsvoucher van € 1.000 
gebruiken om te scholen. Heb je 
geen werk en een uitkering en ga 
je voor één van de beroepen op 

de lijst van kansrijke beroepen, 
dan is er maar liefst € 2.500 be-
schikbaar. 
Als je in de Achterhoek woont of 
je kunt aan de slag bij een Ach-
terhoeks bedrijf, dan kun je een 
beroep doen op het Sectorplan 
Achterhoek. 

Natuurlijk zijn er voorwaarden 
waar je aan moet voldoen maar 
dit geeft je een extra steuntje in 
de rug. 

Advies
In de mogelijke scholingsopties 
en het traject dat het best bij je 
past, kunnen we je prima advi-
seren. Bijvoorbeeld tijdens onze 
informatie avond op 26 augus-
tus of tijdens een persoonlijke 
afspraak. Meer info: www.doc.nl 

(Advertorial)

Uitbreiding Wilma’s Hairstyling – 
úw look compleet 

Sinds 1 augustus is Wilma’s Hairstyling uitgebreid met de komst van 
nieuwe kapster Daphne Reulink. Daphne is geen nieuw gezicht in 
de Hengelose kapsalon: ze heeft drie jaar lang haar stage gelopen 
bij Wilma’s Hairstyling. Wilma Roenhorst, eigenaresse van Wilma’s 
Hairstyling: “Daphne is inmiddels een bekend gezicht van Wilma’s 
Hairstyling geworden en samen zorgen we ervoor dat klanten de 
salon tevreden verlaten. We werken geolied samen en die samen-
werking zetten we graag samen voort.” 

UW LOOK COMPLEET MET GELLAK 
EN VISAGIE
Daphne gaat naast haar kappers-
werk een professionele visagie-
cursus doen. Wilma’s Hairstyling 
werkt met het make up merk Al-
cina, waarvan iedere seizoen de 
nieuwste collectie verkrijgbaar is 
in de salon. Samen met de gellak-
nagellak voor zowel hand- als 

voetnagels kunnen klanten voort-
aan voor de complete look bij 
Wilma’s Hairstyling terecht. 
“Wat leuk is aan de gellak van 
J.M. Nails waarmee wij werken, is 
dat we het op de handen kunnen 
aanbrengen op een heel dun stic-
kertje dat we op de nagel plakken. 
Gemiddeld doe je ongeveer drie 
weken met de gellak, maar ben je 

er eerder op uitgekeken, hoef je 
alleen het stickertje van de nagel 
af te halen. Ideaal voor een feestje 
bijvoorbeeld. 

Je ziet niks van de sticker én de 
gellak beschadigt je nagels niet”, 
vertelt Daphne. Ze vervolgt: “Af-
spraken voor de nagels kunnen 
apart ingepland worden, maar ook 
gecombineerd met een knip- en 
verfbeurt. Haren onder de droog-
kap en ondertussen nagels onder 
de lamp.” 

Wilma’s Hairstyling 
Ouweleen 4, Hengelo
      dekappervanbronckhorst 
Tel. 0575 - 464749.

Wilma’s Hairstyling breidt uit met Daphne Reulink, voor een complete look qua haar, make up en (gel)nagels.

Dinsdag 9 augustus 2016 3Contact Bronckhorst Noord



VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt + 
100 gram grillsalade

samen 210

TROTS VAN DE KEURSLAGER

carpaccio
burgers

598
4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

4 slavinken + 4 
saucijzen

695
samen

SPECIAL

Baksteentje

150
100 gram

MAALTIJD IDEE

Rundvlees
salade

398
500 gram

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

Aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 13 augustus

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

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

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
De lekkerste zĳ n verkrĳ gbaar bĳ  uw specialist...

Sappige NECTARINES 500 gr
                             
Speciaal voor u geselecteerd!!!!

HOLLANDSE BOSPEEN per stuk                             
                           

Pick & mix koopje bĳ  uw specialist!!!!

VERS ZOMERS ZACHTFRUIT
 3 bakjes NU:
                                                                                                            

Laat de zon maar schĳ nen!!!!      

de lekkerste  GALIA MELOENEN  per stuk                         

0.99

5.00

Geldig van dinsdag 9 t/m 15 augustus 2016

1.25

0.99

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

HENGELO TOEN en NU
Op zondag 28 augustus van 13.00 tot 18.00 uur zal HENGELO 
GLD zich presenteren aan het publiek. Hengelo dankt haar be-
staan aan het marktwezen, met een rijke historie van vele mark-
ten met allerlei artikelen, en het heeft Hengelo op de kaart gezet 
in ons land. Ook de Hengelose Paardenmarkten waren beroemd. 
Later werd Hengelo ook bekend vanwege de motorraces op het 
Varsselse wegcircuit.
Om verleden en heden te bundelen wil Hengelo dit evenement la-
ten plaatsvinden in het centrum van het dorp, rond de grote kerk.
Een nieuwe opzet, georganiseerd door de Marktvereniging, de 
H.O.V., de Hamove en de Horeca. Er is een markt met kunst en 
antiek, brocante en curiosa, een veiling van oud gereedschap, 
paarden–artikelen en gebruiksvoorwerpen. Verder presentaties 
van oude ambachten, streekprodukten, demonstraties van ver-
enigingen, modeshows en een show met diverse rijwielen. Ook 
zullen er kinderattracties, life-muziek, dans- en demonstraties 
met paarden/pony’s te zien zijn. Die dag zijn ook de veteranen 
motoren te bekijken.
Kortom, de moeite waard om Hengelo op 28 Augustus te bezoe-
ken, een hapje en drankje zal zeker ook aanwezig zijn.

Eikenlaan Kranenburg • www.vetnippelvolgas.nl



Feestival line-up
HENGELO - De elfde editie van 
Feestival trapt op vrijdagavond 
19 augustus af. Op deze avond 
zullen Singer songwriter Harald 
Ivangh, Crystal Dream, Feest DJ 
Martin, Dj Rob Toonen en Fifty 
Fifty entertainment de feestgan-
gers op het feestterrein aan de 
Zelhemseweg vermaken.

De zaterdag van Feestival, 20 au-
gustus is de hoofdmaaltijd van een 
prachtig feestweekend. Nadat de 
feestvreugde op vrijdag al goed op 
gang is gekomen, doet Feestival er 
op zaterdagavond nog een schepje 
bovenop.

En wel met de muziek van Singer 
songwriter Harald Ivangh, Ken-
nèh, Beatz Freq & Friends, Feest 
DJ Martin, Black Tie Monkey 
Squad en Fifty Fifty entertainment 
zijn op zaterdag van de partij op 
het feestterrein.

Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar via de site of via de 
voorverkoopadressen. Kijk voor 
informatie in de Feestival Krant, 
de bijlage in de weekbladen van 
Achterhoek nieuws van 2 augustus 
en op de website.
   

 ■ www.feestival-hengelo.nl

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

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

aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
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Contact‘Thuiswedstrijd brengt voor ons altijd wat extra 
spanning met zich mee’
Full pull en zesde 
plek voor Red 
Devil

Door Jan Hendriksen

BARCHEM/RUURLO - Stoere bon-
kige mannen die met wijsvingers 
in hun oren langs de baan staan. 
Machines die vele duizenden pk’s 
op de baan over brengen. Dikke 
zwarte rookpluimen die over de 
duizenden toeschouwers uiteen 
waaien. Enthousiaste presenta-
toren en toeschouwers die kennis 
van zaken hebben. Het spektakel er 
omheen. En een heus ‘winkelplein’ 
met verschillende stands met inte-
ressante zaken: van promotiearti-
kelen tot museumstukken en ver-
maak voor de kinderen in het spe-
ciale kinderpark. Kortom het was 
op deze eerste zaterdag van augus-
tus weer tijd voor de jaarlijkse Trac-
torpulling Lochem in Barchem.

Onder het motto ‘’t Geet weer ge-
beuren’ werden de naar schatting 
kleine zevenduizend bezoekers 
welkom geheten door de talloze 
medewerkers en vrijwilligers van 
Stichting Tractorpulling Lochem. 
De wedstrijden die voor de 33ste 
keer aan de voet van de 48 meter 
hoge Lochemse Berg plaatsvonden 
staan hoog aangeschreven bij de 
trekkertrek liefhebbers. Zelfs inter-
nationaal zo blijkt als we ons vanaf 
de uitgestrekte parkeerlocatie naar 
de wedstrijdarena begeven. De vele 
duizenden pk’s die de ‘tractorpul-
ling machines’ op de baan brengen 
en het spektakel eromheen zorgen 
steevast voor vele enthousiaste 
toeschouwers. Alle Nederlandse 
Truck- en Tractorpulling (NTTO)-

klassen die meerijden onder de vlag 
van de NTTO stonden aan de start 
op de twee speciaal geprepareerde 
banen. Vooral bij het invallen van 
het avondlicht leverde de prestaties 
van krachtpatsers extra mooie beel-
den op. Zo ook van het Red Devil 
Team Ruurlo onder leiding van de 
Ruurlo’er Wim Hendriksen (58) die 
zaterdagavond om 21.30 uur in de 
Supersport 4.5 ton Topniveau met 
zijn van origine Massey Ferguson 
aan de start stond.

Sponsoren
De eerste zaterdag van augustus is 
voor het Red Devil Team altijd een 
bijzondere dag. Dan vindt name-
lijk dé tractorpullingwedstrijd van 
het jaar voor het team plaats. “Voor 
ons een heuse thuiswedstrijd. Deze 
heeft altijd een special tintje. Hier 
worden de sponsoren onder het 
genot van een hapje en een drankje 
uitgenodigd om samen met ons de 
wedstrijd te komen bekijken. Reden 
genoeg om die dag ook een goede 
prestatie neer te zetten. En dat 
brengt altijd wat extra spanning met 
zich mee”, zo laat pr-man Robert 
Hendriksen van het team weten als 
men geduldig op z’n beurt wacht in 
het rennerskwartier.

Thuiswedstrijd
De Red Devil was er echter helemaal 
klaar voor en stond er de hele mid-
dag al glimmend bij. Robert Hen-
driksen: “Toch altijd weer mooi hoe 
vaders en moeders met hun kinde-
ren graag met het ‘rode monster’ 
even op de foto willen. We hadden 
van de organisatie daarom weer een 
mooie ruime plek gekregen achter 
de hoofd- en VIP tribune waar we 
onze gasten mochten ontvangen.” 
Het was dan ook de hele middag en 
avond al gezellig druk bij de nieuwe 

trailer van het team. Robert Hen-
driksen: “Dat is iets wat het team 
altijd goed doet. Zo kunnen we wat 
terug doen voor onze sponsoren.”

Observeren
Nu de wedstrijd. Die begon voor rij-
der Wim Hendriksen en zijn team 
zoals altijd met de keuring van de 
tractor. Daar was weinig mee aan de 
hand. Op een paar kilo gewichten 
na die er af moesten. Robert Hen-
driksen: “We waren als twaalfde en 
laatste aan de beurt in onze klasse. 
Dus was dat voor ons de gelegen-
heid om goed te observeren hoe de 
andere teams het gingen doen. Het 
bleek al snel dat het niet gemak-
kelijk zou worden. Er werden maar 
liefst acht full puls gereden. Die gin-
gen allemaal over de 110 meter!”

Full pull
Toen was het de beurt aan Wim 
Hendriksen om te laten zien wat hij 
met zijn tractor kon. Hij kreeg de 

groene vlag en begon met het ‘op 
toeren’ van de tractor. Vervolgens 
kwam hij langzaam maar goed op 
gang. De Red Devil ging mooi zo-
als het hoort recht over de baan en 
kwam ook net over de 110 meter: dus 
ook een full pull. Met maar liefst ne-
gen tractoren ging men de finale rij-
den. De sleepwagen werd zwaarder 
afgesteld. De Red Devil kwam in de 
allesbeslissende trekbeurt wederom 
goed weg en zette een afstand van 
102,94 meter weg. Dat was uiteinde-
lijk goed voor een zesde plaats.

Tevreden
“En daar waren we dik tevreden 
mee. En mechanisch hebben we 
ook alles heel gehouden. Een leuk 
detail is dat we na al die jaren in 
Lochem voor de eerste keer een 
full pull hebben gereden en een 
zesde plaats het hoogst behaalde 
resultaat is”, zo verklaarde Wim 
Hendriksen na een mooie, lange 
en vermoeiende dag.

VORDEN - “Bram je fietst is omge-
vallen.” In een onvervalst Haags ac-
cent attendeert een in joggingpak 
geklede dame haar man er op dat 
zijn net ‘geparkeerde’ fiets op het 
erf van boerderij ‘Bosmanshuis’ 
aan de Baakseweg is omgevallen. 
De traditionele fietstocht ‘Fiets de 
boer op’ stond zaterdag weer op 
de agenda in het Vordense ‘Acht-
kastelendorp’. Niet alleen lokale en 
regionale deelnemers stapten hun 
stalen ros op. Ook talloze vakan-
tiegangers die in Vorden en omge-
ving vertoeven grepen de kans aan 
om een kijkje achter de schermen 
te nemen van menig agrarisch- of 
aanverwant bedrijf. Naar ruwe 
schatting namen een kleine dui-
zend deelnemers aan fietstocht 
deel.

Door Jan Hendriksen

Vordense leden van de Land- en 
Tuinbouw Organisatie afdeling 
Noord -West-Achterhoek, Vrouwen 
van Nu Vorden en Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld hadden vanaf het 
voorplein van de Dorpskerk voor 
een afwisselende ‘boerderijfiets-
tocht’ gezorgd. Op het bedrijf van 
Gerard en Ina Scheffer aan de Nieu-
wenhuisweg in Delden vond de 
eerste stop plaats. Dit bedrijf bestaat 
uit een vleesvarkens- en een akker-
bouwtak. Uit veterinair aspect was er 
geen gelegenheid om de varkenstak 
te bezichtigen. De aardappels die op 
het bedrijf geteeld worden zijn deels 
bestemd voor de huisverkoop. Deze 
zijn 24 uur per dag te verkrijgen via 
een speciale aardappelautomaat 
die vorig jaar in gebruik werd geno-

men. Vervolgens werd een bezoek 
gebracht aan Woonerf Luscinia aan 
de Lankhorsterstraat in Wichmond. 
Hier wonen en werken (jong) vol-
wassenen met een beperking en 
er is gelegenheid tot dagbesteding. 
Leo van der Westen en Marianne 
van der Westen-Palstra zijn de initi-
atiefnemers (zorgondernemers) en 
begeleiders/beheerders van Lusci-
nia. Naast het woonerf exploiteert 
Luscinia een camping met dertig 
plaatsen. Woonerf Luscinia is aan-
gesloten bij de Fedratie Landbouw 
en Zorg en van daaruit is men lid 
van de vereniging zorgboeren Oost-
Gelderland (VZOG).

‘Bosmanshuis’
Via een stukje ‘off the road’ tussen 
de Riethuisweg en de Eldersmaat 
ging de tocht vervolgens naar het 
biologische melkveehouderijbedrijf 

‘Bosmanshuis’ van Egbert (38) en 
Janneke (39) Harmsen-Bakker aan 
de Baakseweg. Het bedrijf met zes-
tig melkkoeien (de meeste mét ho-
rens) bevindt zich in de laatste fase 
van omschakeling van een regu-
liere- naar een biologische bedrijfs-
voering. “Daarvoor hebben we be-
wust gekozen. Wij zijn trots om onze 
koeien te mogen laten grazen op het 
land van Landgoed Hackfort. En dat 
betekent dat we weinig medicijnen 
en geen kunstmest en bestrijdings-
middelen gebruiken. We vinden 
gezond leven en werken namelijk 
belangrijk en het duurt daarom ook 
niet lang meer en dan kunnen we 
onszelf biologisch melkveebedrijf 
Harmsen - Bakker noemen”, aldus 
Egbert Harmsen. Het ‘Bosmans-
huis’ is groter en deftiger dan de 
meeste boerderijen op landgoed 
Hackfort. De voorname hallen huis-

boerderij met een dwars geplaatst, 
hoog voorhuis staat dan ook tegen-
over de ingang van het kasteel. Het 
erf is zeker meer dan 350 jaar oud, 
maar het huidige gebouw stamt 
uit 1881. Het rietgedekte voorhuis 
is een tijd een gelagkamer geweest 
waar bezoekers konden genieten 
van een borrel en een sigaar met als 
titel ‘Uitspanning met vergunning’. 
Binnen op deel leek de tijd stil te 
hebben gestaan. Op het erf was de 
originele waterpomp nog te zien. 

Pannenkoeken
Vervolgens voerde de fietstocht 
langs de Hackfortse watermolen. 
Deze ‘korenmolen’ dateert uit 1700. 
Vrijwilligers houden de molen 
draaiende en malen er graan. Af en 
toe wordt de molen ook gebruikt 
om hout te zagen. Als pauzelocatie 
fungeerde het bedrijf van de familie 
Kapper-Lammers aan de Dennen-
dijk in Warnsveld. Dit bedrijf bestaat 
uit een melkveehouderij, een cate-
ring en een winkel met groenten, 
aardappelen (deels eigen verbouw) 
en boerenijs. Leden van de Vrou-
wen van Nu zorgden op deze locatie 
voor zelfgebakken pannenkoeken. 
Aansluitend ging de tocht naar het 
biologische tuinbouwbedrijf Ko-
renblek van de familie Schoemaker 
aan de Geesinkweg in Warnsveld. 
Tot slot kreeg men een inkijk bij de 
firma Beeftink aan de Joostinkweg 
in Vorden. Dit bedrijf levert een 
breed scala aan diensten in land-
schapswerken, machinale bos-
bouw, grondverzet, sloopwerk en 
bestrating. Ook was zichtbaar dat 
men er terecht kan voor bos-tuin- 
en parkmachines.

Afwisselende bedrijfsbezoeken ‘Fiets de boer op’

De Red Devil voldeed zaterdagavond aan de verwachtingen tijdens de ‘thuiswedstrijd’ in 

Barchem. Foto: Jan Hendriksen. 

Het biologische melkveehouderijbedrijf ‘Bosmanshuis’ van Egbert  en Janneke   Harmsen-

Bakker aan de Baakseweg behoorde tot een van de bedrijven die bezichtig kon worden. 

Foto: Jan Hendriksen. 
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Traas Reusen Ongediertebestrijding gaat verder onder de naam:  

Contactpersoon blijft Raymond Reusen 
bereikbaar op 06 – 55 14 22 92.

Wespen?
Last van wespen, bel ons!

1.99
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1.99
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0.99
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0.99
v   van 1.69

3.99
v   van 5.19

0.99
v   van 1.69

0.79
v   van 0.99

0.99
v   van 1.69

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

WEEKEND AANBIEDINGEN

VERS AANBIEDINGEN
125 g

BLAUWE
BESSEN*

125 g

FRAM-
BOZEN*

Per kilo

SHOARMA
VLEES*

Per pak
NUTELLA & GO

125 g
BRAMEN*

Per stuk

AMBACH-
TELIJKE
BOL

125 g

RODE
BESSEN*

Per stuk

HALVE KERSEN-
VLAAI* 500 g

KIPDIJFILET*

2 x 130 g

IRISH HEREFORD
BURGERS*NIEUW!

Vrijdag
 12-08 t/m 

zondag 
14-08

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

Maandag 
08-08 t/m 

zondag 
14-08

NIEUW!

Natuurlijk
Aldi!

AGENDA AUGUSTUS

EENN OVOVERRZICCHTT VAANN ZOZOMEERSSE FFESTTIVAALS
&& EVVENNEMMENNTENN IN DDE AACHHTERHOOEKK

Theater & podium
Muziek & festival

Kunst
(Streek)cultuur

Film & poëzie

WWWWW.CULLTUUURRZOOMERRACCHHTERHHOEEK.NL

MZN8D - 
NAAR SHAKESPEAR’S 
‘MIDZOMERNACHTDROOM’
Zorg dat u op de gastenlijst staat van de bruiloft van het jaar! Op 
dinsdag 16, woensdag 17, vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2016 
presenteren wij u, met gepaste trots, onze zesde productie: MZN8D, 
Feest der fantasie.

Daal af langs de indrukwekkende rotswanden de groeve in en belandt mid-
den in de hectiek van de hofhouding die een groot huwelijksfeest voorbe-
reidt. Maar aan die heuglijke ceremonie gaat heel wat vooraf. Meerdere ro-
mances lopen door elkaar, liefde slaat onverwachts om in haat, vriendschap-
pen worden op de proef gesteld. Oh ja, en er is ook sprake van betovering.  
Toegangskaart kost € 35,-, voor een parkeerkaart betaalt u € 3,50 per 
avond per auto. 

LOCATIE   Steengroevetheater, Winterswijk
WEBSITE   www.steengroevetheater.nl 

16, 17, 
19 & 20

AUG

TH
EA

TE
R

MECHTELD TEN  
HAM WEEKEINDE
Ooit begonnen met een openluchtspel, om de geschiedenis van Mechteld 
ten Ham onder de aandacht te brengen. Zij was de laatste heks die op 
de brandstapel kwam. Intussen is het Mechteld ten Ham-weekeinde in 
’s-Heerenberg uitgegroeid tot een evenement waar duizenden bezoekers 
op af komen. Wij bieden een grote verscheidenheid aan cultuur, vertier en 
amusement tijdens het weekeinde. O.a.  Fluisterwoud, Gouden Handen 
markt, Korenfestival, Middeleeuws spektakel en een braderie.

LOCATIE   ‘s-Heerenberg
WEBSITE   www.mechteldtenham.nl 

20 & 21 
AUG

ST
RE

EK

DATA EVENEMENT/ACTIVITEIT PLAATS

16, 17, 19, 20 aug. Steengroevetheater - Midzomernacht Winterswijk

19, 20, (D), 27 (U) aug.

‘16

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

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



 Inspirerende Openluchtdienst   
 VORDEN - Het weer was perfect 
zondagmorgen 7 augustus in 
het Vordense bos. Onder de tak-
ken van de “Groene Kathedraal” 
hoorden de bezoekers het inspi-
rerende verhaal van Gor Khat-
chikyan, een ooit uitgeproce-
deerde jonge asielzoeker uit Ar-
menië, die ondanks alle muren 
en problemen waar hij tegenaan 
liep nu arts is op de spoedeisen-
de hulp in een Utrechts zieken-
huis .

    Ondanks het weinige wat hij in 
die tijd had is hij gaan delen. Dit 
verbond hij in zijn toespraak met 
een bijbelgedeelte waarin ook ge-
sproken werd over ‘vooruitkijken’, 
uitzien naar betere tijden ondanks 
het moeilijke op dat moment.

    Zijn boek, getiteld ‘Gelukzoeker’ 
werd na de dienst grif gekocht. 
De aanwezige kinderen maakten 
vrolijke geluksvogels en kregen na 
afloop een ijsje.

       

    Te Stroet pakt podiumplek in Zutphen
    WICHMOND - Slechts dertig Eli-
te/Beloften renners stonden 
woensdagavond 3 augustus aan 
de start van de klinkerkoers 
dwars door de binnenstad van 
Zutphen. Rens te Stroet was een 
van deze dertig renners die het 
aandurfde de hier en daar nog 
natte klinkers te trotseren. Met 
succes, want de renner van RTV 
Vierakker - Wichmond behaalde 
een derde plek. Hij finishte ach-
ter winnaar Luuc Butger en Gary 
Hekman.

    “Na een tiental ronden wist ik te 
ontsnappen uit het peloton. Ik 
kreeg Butger, Hekman en Mitche 
Mulhern met me mee”, blikt Te 
Stroet terug.

    “We dubbelden het peloton met 
z’n vieren en ik probeerde vervol-
gens een aantal keren weg te rijden 
samen met Mulhern. Dit lukte niet 
en het kwam op een sprint aan.” 
Helemaal tevreden is de Keijen-
borger niet met zijn derde plek. 

“Ik had hier natuurlijk wel willen 
winnen.”Eerder op de avond werd 
de wedstrijd voor de sportklasse, 
amateurs en junioren verreden.

    Klinkerparcours 
erg glad door de 
regen

    Door de regen die viel aan het be-
gin van de koers was het klinker-
parcours erg glad. Desondanks 
zijn de drie renners van de RTV 
Vierakker - Wichmond die aan de 
start stonden gefinisht.

    Jan Weevers kwam binnen op een 
zesde plek, Koen Jansen moest ge-
noegen nemen met een dertiende 
plek en Peter Makkink werd vijf-
tiende. Van de 43 gestarte renners, 
wisten slechts 26 mannen de fi-

nish te halen.

    Leon Strötker won de wedstrijd 
over vijftig kilometer. Hij fietste 
een aantal ronden voor het einde 
weg bij Zutphenaar Yannick Vrie-
link die tweede werd.

    Derde werd Gerjo Berentschot. 
RTV Vierakker - Wichmond heeft 
een nieuwe trainer. De 25-jarige 
Felix Wolbert heeft zijn trainersdi-
ploma behaald en is nu de trainer 
van de club uit Wichmond.   

 De mooiste wateracties 
beleven
    Vervolg van voorpagina

    VORDEN - Samen in de aquabub-
bles, kneeboarden, zwemmen met 
de onderwaterscooters, avond-
zwemmen, slacklinen (balance-
ren op een gespannen band), fris-
beeën, klimmen en nog veel meer 
Aqua Fun.
    Dit alles onder bekwame bege-
leiding Om mee te doen aan het 
Soccer Swimcamp hoef je geen lid 

te zijn van een voetbalvereniging. 
Wel is een zwemdiploma ver-
plicht! Ook maakt het niet uit in 
welk team je speelt. Voor vragen 
en/of opgave voor dit super leuke 
kamp, kun je contact opnemen 
met Peter Jansen of met Zwembad 
in de Dennen.
       

 ■     peter@peterjansenvoetbalplus.nl

 ■     info@zwembad-indedennen.nl

       

    Androidcursus in
bibliotheek Vorden
    VORDEN - Op veler verzoek wordt 
er nogmaals een cursus Android 
gestart in bibliotheek Vorden. 
De cursus worden verzorgd door 
Kruiswerk Achterhoek en iPad-
4senior. 

    De Androidcursus duurt zes we-
ken en heeft iedere week een bij-
eenkomst van twee uur. Met een 
klein gezelschap van maximaal 
12 personen krijgt u verschillende 
facetten van een Androidtablet 
uitgelegd en gaat u zelf aan de 
slag om u de handelingen eigen te 
maken.  

    Als u lid bent van Kruiswerk Ach-
terhoek of een lidmaatschap heeft 

bij bibliotheek West-Achterhoek 
krijgt u € 10,- korting op de cursus. 
De Androidcursus start op don-
derdag 8 september in bibliotheek 
Vorden. Het adres is Raadhuis-
straat 5. Lestijden: van 13.00-15.00 
uur. 

    Inschrijven voor deze cursus kan 
via onderstaande websites of via 
het telefoonnummer.

       

 ■     bibliotheekwestachterhoek.nl

 ■     www.kruiswerk.nl

 ■     0314-333445   

 Voor Annemiek
    Je bent op weg naar goud. Nog 
één bocht. Nog één gevaarlijke 
bocht. Dan ben je beneden. Dan 
lonkt de Copacabana. Dan is daar 
het strand van Rio de Janeiro. En 
het allerbelangrijkste: dan is daar 
de finish. De winst. Het allerhoog-
ste podium. Olympisch goud. Het 
Wilhelmus. Voor jou! En je bent 
hier eigenlijk helemaal niet om 
zelf te winnen. Je bent hier om te 
helpen. Om Anna van der Breggen 
te helpen. Maar jij bent vandaag 
beter. Beter dan Anna. Beter dan 
iedereen. Jij gaat winnen!

    We gaan twee maanden terug. 
Het is zondag 5 juni. Het is de 
zondag van de triatlon in Hengelo 
Gelderland. Zwemmen, fietsen en 
lopen. In de uitslagen van de trio-
triatlon - waarbij drie personen in 
teamverband elk een onderdeel 
afwerken - valt een fietsprestatie 
op. Degene die bij het winnende 
team fietste, was minuten snel-
ler dan alle anderen. 20 kilometer 
door het buitengebied van Hen-
gelo in 27 minuten en 17 secon-
den. Dat is een gemiddelde van 
44 kilometer per uur.

    Degene die hier op een zondag-
ochtend in juni alle records aan 
diggelen reed, dat was jij. Dat was 
Annemiek van Vleuten. Dit was 
voor jou gewoon een leuk wed-
strijdje om op je tijdritfiets even 
mee te pakken. Een leuk weerzien 
met familie, vrienden en oude 
bekenden ook. Want Hengelo is 
vlakbij Vorden en Vorden is voor 
jou een beetje thuis. Zelf woon-
de je er lange tijd en je moeder 
woont er nog steeds.

    Een dag eerder had je samen met 

je moeder op een huis-tuin-en-
keukenfiets het parcours nog ver-
kend. Je plaatste er foto’s van op 
Twitter. Je genoot van het mooie 
Achterhoekse landschap. De zon 
stond op het punt om onder te 
gaan. En je reed op een fiets met 
een fietsbel. Die had je de volgen-
de dag wel kunnen gebruiken om 
nietsvermoedende weggebrui-
kers te waarschuwen dat er een 
wervelwind aankwam.

    Diezelfde wervelwind raast nu 
naar beneden. Van een Brazi-
liaanse berg af. Daar komt die 
bocht. Die laatste gevaarlijke 
bocht. Nee! Het gaat mis! Het 
gaat helemaal mis! Je valt. Nee, 
je smakt op de grond. Een rotklap 
is het. Tegen een vieze hoge le-
lijke stenen rand. Je blijft liggen. 
Stil. Televisiekijkers over de hele 
wereld houden hun adem in. De 
wedstrijd gaat door, maar het is 
even helemaal niet meer belang-
rijk wie er wint. Hoe gaat het met 
Annemiek? Dat is de vraag. Dat is 
wat iedereen nu wil weten.

    Anna wil dat ook weten. Ze heeft 
net een oranje shirt in de grep-
pel zien liggen. Dat moet jij zijn 
geweest. Want jij was de enige 
landgenote die voor haar reed. 
Nu kan Anna ineens zelf winnen. 
Maar ze denkt aan jou. Als ver-
stijfd zit ze op de fiets. ‘Kom op!’, 
pept één van de andere rensters 
haar op. ‘We doen het voor An-
nemiek!’ Het helpt. Anna begint 
weer te trappen. Ze duwt op de 
pedalen. Ze knokt. En ze wint. Pas 
als het nieuws doorsijpelt dat jij 
‘ok’ bent, kan ze echt juichen. Het 
goud is binnen. Voor Anna. Voor 
Nederland. En ook voor jou.   

LuukStamCO
LU

MN

 Zijn boek, getiteld ‘Gelukzoeker’ werd na de dienst grif gekocht. Foto: PR   

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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Neem eens een kijkje
bij onze opleidingen

FINANCIEEL

PERSONEEL

MANAGEMENT

TALEN

AUTOMATISERING

TECHNIEK

Met betaalbare kwaliteit in de regio bieden we een

breed scala aan nieuwe managementopleidingen aan,

op basis van een geheel eigen en vernieuwend concept.

Locaties: Doetinchem, Arnhem en Hengelo.

Basisopleiding Bedrijfskunde

Basisopleiding Logistiek en Kwaliteit

Basisopleiding Managen

Basisopleiding Projectmanagement

Basisopleiding Sales

Klantgericht Communiceren

Middenkader Zorg en Welzijn

Personeelsmanagement

Hoger Management Support

Logistiek Management

Magazijnmanagement en Distributie

Managementassistent

Middle Management

Nima Sales A en B

Praktisch Leidinggeven

Praktische Bedrijfskunde

DOC Opleiding
& Training
Voor uw
ontwikkeling
en groei.

Maatwerk
Naast ons standaard
aanbod bieden we
trajecten op maar aan
voor uw organisatie.
Inhoud, tijd, data,
locatie; alles kan op
maat voor u worden
uitgewerkt. Enkele
voorbeelden:

- Technisch Engels
- Technisch Duits
- Automatisering
- CNC draaien
- Verkooptraining

Geen werk? 
Scholing te duur?

Gebruik een 
scholingsvoucher 
van het UWV of 
Sectorplan Achterhoek.
Kom langs voor meer 
informatie of kijk op
www.doc.nl 

DOC Opleiding & Training, 
Gildenstraat 27, 7005 BL Doetinchem

Tel: 0314 368600,
info@doc.nl, www.doc.nl

Een deel van ons aanbod:

Wilt u meer informatie
kijk dan op www.doc.nl.

EEN GOED STUDIEADVIES:
0314 - 368600

OPEN DAG: 26 AUGUSTUS 2016

Stap over op groene stroom 
uit jouw achtertuin

100% zonnestroom van  
Solarpark De Kwekerij

Draag bij aan dit bijzondere  
park in jouw buurt

Niet alleen groener,  
maar ook goedkoper

Kijk op Qurrent.nl/kwekerij

nov
2015

Bekendmaking besluit Waterwet
De minister van Infrastructuur en Milieu maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, 
het volgende bekend. 

Aan K3Delta B.V. te Nijmegen is vergunning verleend op grond van de Waterwet voor de realisatie van 
natuur, de aanleg van extensief grasland door middel van kleiwinning in Steenderen, in de gemeente 
Bronckhorst. Het betreft tevens het verhogen van de zomerkade aan het begin van de ontgraving  
nabij kmr. 913,200 en het verlagen van de kade bij de uitstroomopening.
Voor het uitvoeren van de werken wordt tijdelijk een ponton met baileybrug afgemeerd tussen  
de kribben bij kmr. 913,530 en 913,580.

Het besluit van 29 juli 2016, kenmerk RWS-2016/33165, is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging
De aanvraag, het besluit en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 10 augustus 2016 tot en 
met 20 september 2016 ter inzage bij:
-  Gemeente Bronckhorst, Elderinckweg 2, 7255 KA  Hengelo (Gld), van maandag tot en met vrijdag  

van 8.30 uur tot 12.30 uur;
-  Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Vergunningverlening (NOVV), Eusebiusbuitensingel 66  

te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Beroep
Tegen bovengenoemd besluit kan tot en met 20 september 2016 beroep bij de rechtbank sector 
Bestuursrecht worden ingesteld door: 
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp; 
-  belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit  

ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en 
-  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben  

ingebracht tegen het ontwerp. 
Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied 
waarin de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft.

Inwerkingtreding besluit/voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking 6 weken na bekendmaking, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld 
en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector 
Bestuursrecht binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats 
heeft. Van de indiener van het beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, dient
u contact op te nemen met de secretarie van de voornoemde rechtbank.

Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kan men zich tijdens 
kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Oost-Nederland, telefonisch bereikbaar via nummer  
06 - 15 95 28 31.

De minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
het hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,
C. Jol

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Deze week maken wij extra veel:

CITROENROLLEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

voor 7.75van9.75

Luchtige opgerolde cake gevuld met 
heerlijke  citroencrème 

en abrikozenmoes

Aanbieding geldig van 10 t/m 16 augustus
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Met WhatsApp-buurtpreventie-
groepen maken buurtbewoners 
gebruik van een WhatsApp-groep 
op hun telefoon, om verdachte 
situaties in hun wijk met elkaar 
te kunnen delen. Zo’n burgerini-
tiatief is een moderne vorm van 
buurtpreventie. Het doel van zo’n 
WhatsAppgroep met de buurt 
is het zorgen voor meer ogen 
en oren in de buurt. Het biedt 
de mogelijkheid om verdachte 
omstandigheden, in de eigen 
woonomgeving, met elkaar te 
delen via berichtjes. 

Wettelijke toezichthouders, zoals 
politie, kunnen nu eenmaal niet 
overal tegelijk zijn. Als iemand 
binnen de groep een verdachte 
situatie of persoon signaleert, 

belt hij eerst 112 en stuurt daarna 
een bericht in de WhatsAppgroep. 
Zo ontvangt iedereen binnen de 
groep de melding en is op de 
hoogte van de verdachte situatie. 
Ondertussen kan de politie tot 

eventuele actie overgaan. Er 
ontstaan steeds meer WhatsApp-
buurtpreventiegroepen, ook in 
onze gemeente. Wij zijn positief 
over dit fenomeen, maar nemen 
niet zelf het initiatief tot het 
opzetten ervan in buurten. 
Buurten die een groep willen 
oprichten, kunnen uitleg en infor-
matie krijgen van de wijkagent 
(wat wel/niet doen, hoe de groep 
beheren etc). 

Wat biedt de gemeente wel?
De gemeente stelt (gratis) 
stickers beschikbaar voor op 
de brievenbus. Ook zijn er sinds 
kort borden te verkrijgen die in de 
openbare ruimte kunnen worden 
geplaatst. De stickers en borden 
zijn bedoeld als waarschuwings-

middel. De kostprijs van de 
borden (incl. bevestigingsmate-
rialen) is 50 euro. De gemeente 
draagt hiervan de helft bij. 
De andere helft (25 euro) is voor 
rekening van een buurt. Over 
de locatie en het plaatsen van 
de borden overlegt u samen met 
ons. In Nederland zijn meerdere 
WhatsApp-buurtpreventieborden 
en -stickers te verkrijgen. Om de 
eenheid te bewaren en daarmee 
de duidelijkheid te vergroten, is 
het plaatsen van eigen borden 
niet de bedoeling en verzoeken 
wij u de Bronckhorster uitingen 
te gebruiken. 

Aanvragen van borden en stickers 
kan via www.bronckhorst.nl/
buurtpreventie. 

Steeds meer WhatsApp-buurtpreventiegroepen actief in Bronckhorst

Vraag verkeersbord en stickers aan bij gemeente 

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond 17.30-19.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeente komt in najaar 2016 
met nieuwe gemeentegids
Adreswijzigingen van uw club 
doorgeven kan nog 1 week!

U kent de gemeentegids als een 
naslagwerk vol informatie over 
de gemeentelijke organisatie en 
de adresgegevens van vereni-
gingen, scholen, stichtingen, 
bedrijven en instellingen in 
Bronckhorst. In het najaar van 
2016 geeft de gemeente weer 
een ‘up to date’ gids uit. De gids 
is voor twee jaar (gemeentegids 
Bronckhorst medio 2016 - medio 
2018). We maken de gemeente-
gids net zoals de laatste edities 
samen met specialist FMR-
producties uit Den Helder. 

Advertentiemogelijheid voor 
bedrijven
In de nieuwe gids is vanzelf-
sprekend ook weer ruimte voor 
advertenties van bedrijven uit 
Bronckhorst en de omliggende 
regio. Hebt u een bedrijf, dan is 
de kans groot dat FMR u, mede 
namens de gemeente, benadert 
of onlangs heeft benaderd over 
de advertentiemogelijkheden. 
U kunt hiervoor zelf ook contact 
opnemen met FMR-producties 
via tel. (0223) 66 14 25 of mail 
naar info@ fmrproducties.nl. 

Vermelding instanties en 
verenigingen
Verenigingen, scholen, stich-
tingen en instellingen van wie 

de adresgegevens kosteloos 
worden opgenomen, zijn 
onlangs (of worden binnenkort) 
ook benaderd door FMR als zij 
in de laatste gids stonden. Als u 
nog wijzigingen of aanvullingen 
hebt op de (adres)gegevens die 
van uw instantie/vereniging in 
de huidige gemeentegids staan 
of zijn veranderd nadat u met 
FMR contact hebt gehad of bent 
u een nieuwe club, dan kunt u 
deze zelf nog mailen naar 
info@fmrproducties.nl o.v.v. 
Gemeentegids Bronckhorst 
2016/2018. U kunt FMR ook 
bellen. Het is niet alleen voor 
ons als gemeente van belang 
inwoners zo actueel mogelijk te 
informeren, ook voor uw vereni-
ging/stichting is het belangrijk 
om op de juiste wijze in de gids 
vermeld te staan, onder meer 
voor nieuwe leden die zich 
willen aanmelden. Wijzigingen 
of vermeldingen doorgeven kan 
nog tot 15 augustus a.s. 

Nieuw 
Dit jaar is nieuw dat de gids niet 
meer huis aan huis wordt 
verspreid, omdat een aantal 
mensen de info vooral digitaal 
zal zoeken. Voor hen komt een 
speciaal e-book van de gemeente-
gids op onze website www.
bronckhorst.nl. Deze ziet er net 
zo uit als de gedrukte gids, maar 
wordt wel steeds geactualiseerd 
als er adreswijzigingen zijn 
doorgegeven door bijvoorbeeld 
een vereniging. Inwoners die 
een gedrukte gids willen 
hebben, kunnen deze straks 
bij verschillende afhaalpunten 
in Bronckhorst gratis afhalen. 
Er komen voldoende gidsen en 
afgiftepunten.

Handhaven om vervallen panden 
in aanvaardbare staat te krijgen

De gemeente heeft het afgelopen 
halfjaar vervallen panden in 
Bronckhorst geïnventariseerd. 
Op bijna 20 locaties staan panden 
die deels zijn ingestort, tekenen 
van ernstig achterstallig onderhoud 
vertonen, zijn dichtgespijkerd en/
of op andere wijze in verval zijn 
geraakt. Het gaat om hoofd- en/of 
bijgebouwen in zowel het buiten-
gebied als de kernen. B en w 
gingen vorige week akkoord met 
de ‘Aanpak vervallen panden’, 
waarin de prioritering en het 
stappenplan voor de aanpak 
staan. Ook stellen b en w de 
gemeenteraad voor om de exces-
senregeling van de gemeentelijke 
welstandsnota aan te passen. 
Hiermee krijgt de welstandnota 
een inhoudelijke grondslag om 
handhavend te kunnen optreden 
in situaties waarin sprake is van 

verval. Tot nu toe was hand-
having mogelijk op bouwkundige 
overtredingen en in geval van 
bouwkundige onveiligheid. Met de 
aanpassingen van de excessen-
regeling kan ook op het uiterlijk 
van een gebouw worden gehand-
haafd. Het ontwerp van deze 
regeling lag tot eind maart 2016 
ter inzage. We ontvingen geen 
reacties. De raad besluit erover in 
de vergadering van 29 september 
2016.

Aanpak
In de aanpak staat de wijze 
waarop de situaties worden 
aangepakt en in welke volgorde. 
Het uitgangspunt is overleg en de 
bereidheid van de eigenaar om 
de situatie vrijwillig op te lossen. 
Blijkt het overleg vruchteloos of 
is er geen bereidheid, dan gaat de 
gemeente over tot handhaving. 
Handhaving is erop gericht om 
de geconstateerde overtredingen 
ongedaan te maken en het pand 
weer in een aanvaardbare staat 
terug te brengen. Dit kan een 
langdurig proces zijn, waarvan 
het resultaat pas na geruime tijd 
zichtbaar wordt. De eigenaren van
de vervallen panden kregen een 
brief met daarin een uitnodiging 
voor een gesprek over de situatie.

Penningmeester van een vereniging? 
Per 15 augustus is waarderingssubsidie 
weer aan te vragen
Vanaf 15 augustus a.s. staat het 
aanvraagformulier voor de 
waarderingssubsidie 2016 weer 
op www.bronckhorst.nl. U kunt 
dan, namens uw muziekvereni-
ging, sportclub, oranjevereniging, 
jongerenvereniging of gehandi-
captensportvereniging bij ons 
een subsidieverzoek indienen 

voor uw jeugdleden tot 18 jaar. 
Hou onze website in de gaten en 
vraag de subsidie voor 1 oktober 
2016 aan! 



Onderhoud van begroeiing in uiterwaarden langs 
IJssel van start
Programma Stroomlijn vermindert de kans op overstromingen

Vanaf 15 augustus start Rijks-
waterstaat met het onderhoud van 
de begroeiing in de uiterwaarden 
langs de IJssel. Ook Bronckhorst 
komt binnenkort aan de beurt. 
De IJssel loopt in onze gemeente 
bij Olburgen, Rha, Bronkhorst en 
Baak. Door bomen en struiken 
te verwijderen op plaatsen waar 
de rivier bij hoogwater het snelst 
stroomt, zorgt Rijkswaterstaat 
ervoor dat rivieren in Nederland 
ook bij hoogwater goed blijven 
doorstromen. Dit vermindert 
de kans op overstromingen. 
Werkzaamheden die u hierbij kunt 
verwachten zijn: het verwijderen 
en afvoeren van begroeiing, 
takhout versnipperen en stobben 
frezen. In het kader van duurzaam 
beheer worden onder andere 
mogelijk oevers vergraven of 
raster geplaatst. De uitvoering 
van het werk gebeurt zorgvuldig: 
vlak voor de start van het werk 
bekijken de ecoloog van de 
aannemer en een onafhankelijk 
gespecialiseerd ecologisch 
bureau de situatie ter plekke. 
Treffen zij beschermde soorten 
aan, dan wordt het werk stil 
gelegd, of blijft er begroeiing 
staan. Werklocaties en rijroutes 
worden tijdig en goed aange-
geven. Het verwijderen, en even-

tueel versnipperen en afvoeren 
van de begroeiing voeren zij zo uit 
dat de overlast tot een minimum 
beperkt blijft. 

Planning
De exacte planning van de werk-
zaamheden langs het gehele 
stroomgebied van de IJssel in 
Oost-Nederland is onder andere 
afhankelijk van de aanwezigheid 
van broedvogels, de begaanbaar-
heid van de uiterwaarden ivm 
hoogwater, en wanneer de 
vergunningen zijn verleend. 
Voor Bronckhorst gaat het binnen 
dit project om drie vergunningen, 
waarvan er inmiddels twee zijn 
verleend. Eind augustus beslist de 
gemeente over de derde vergun-
ning (hierover vindt u dan onder 
meer een publicatie in de rubriek 
Bekendmakingen en medede-

lingen op deze gemeentepagina’s 
en informatie op www.stroomlij-
nijssel.nl). De bedoeling is dat alle 
werkzaamheden langs de IJssel 
eind dit jaar klaar zijn.

Altijd op de hoogte
Wilt u meer weten over hoe de 
plannen voor uw omgeving eruit 
zien? Kijk dan op www.stroomlijn-
ijssel.nl en www.rijkswaterstaat.
nl/stroomlijn. Hier vindt u infor-
matie over de werkzaamheden, 
vergunningaanvragen en de plan-
ningen. Voor uw specifieke vragen 
of opmerkingen over de geplande 
werkzaamheden en andere zaken 
kunt u per email contact opnemen 
met info@courantijssel.nl.

Samenwerken aan hoogwater-
veiligheid
Programma Stroomlijn levert 
samen met andere programma’s 
van Rijkswaterstaat, zoals Ruimte 
voor de Rivier, een belangrijke 
bijdrage aan het beschermen van 
Nederland tegen overstromingen. 
Want het klimaat blijft onvoor-
spelbaar veranderen en ons 
land is kwetsbaar voor over-
stromingen. Dit betekent dat we 
blijvend moeten werken aan 
bescherming tegen hoogwater.

Bekijk of uw woning geschikt is voor zonnepanelen
Bent u al bekend met de Zonatlas?
Wellicht heeft u wel eens van de 
Zonatlas gehoord. De Zonatlas is 
de website waarop u in één 
oogopslag kunt zien of uw dak 
geschikt is voor het plaatsen van 
zonnepanelen en het opwekken 
van zonne-energie. U kunt via 
www.zonatlas.nl (of scan de 
QR-code) berekenen of uw dak 
geschikt is voor zonne-energie en 
wat u daarmee potentieel zou 
kunnen besparen. 

Financiering
Op de Zonatlas vindt u verder 
waardevolle links naar relevante 
websites waar u meer informatie 

vindt als u aan de slag wilt met 
het opwekken van duurzame 
energie en energiebesparing. 
Naast het berekenen van de zon-

potentie is er bijvoorbeeld ook 
uitleg over de specifieke financie-
ringsmogelijkheden binnen onze 
gemeente, zoals de duurzaamheids-
lening. Met de duurzaamheids-
lening kunt u geld lenen tegen 
een rentetarief van 1,6% voor 
verduurzamingsmaatregelen, 
waaronder voor zonnepanelen. 

Door middel van alle aangeboden 
informatie op de site kunt u een 
weloverwogen 
besluit nemen of 
zonne-energie voor 
u een interessante 
mogelijkheid is.

Creatievelingen gezocht!
Denkt u mee over logo en slogan gezonde leefstijl? 

Gezond leven en een gezond 
gewicht zorgen ervoor dat 
iemand zich goed voelt en zin 

heeft om erop uit te gaan. 
Daarom willen we een campagne 
opzetten met als thema een 
gezonde leefstijl. We zijn op zoek 
naar inwoners die mee willen 
denken over hoe deze campagne 
eruit zou moeten komen te zien. 
Vindt u het als inwoner leuk om 
samen met ons communicatiebu-
reau mee te denken over bijvoor-
beeld een aansprekende slogan 
en een passend logo? Dan zien 
we u graag bij een brainstorm op 
23 augustus a.s.! De brainstorm 
duurt van 19.00 tot 21.30 uur en 
vindt plaats bij De Lindesche 
Molen op de Lindeseweg 29 in 

Vorden. De avond wordt begeleid 
door het communicatiebureau. 

Aanmelden
Wilt u een creatieve bijdrage 
leveren aan een gezonder 
Bronckhorst? Meld u dan aan via 
www.bronckhorst.nl/brainstorm. 
Aanmelden kan tot 18 augustus 
en er is plek voor maximaal 10 
inwoners. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u 
contact met ons opnemen 
via info@bronckhorst.nl of tel. 
(0575) 75 02 50. 

Resultaten onderzoeken inwoner-
panel en bewonersavonden naar 
afvalinzameling bekend 
Input is voor nieuwe afval/grondstoffen-
beleid 
De rijksoverheid streeft ernaar 
dat huishoudens in gebieden 
zoals Bronckhorst in 2020 ca. 
nog 55 kg restafval (grijs) per 
jaar aanbieden. Op dit moment is 
dat in onze gemeente nog ruim 
80 kg. Om de inzameling verder 
te verbeteren en zo op duur-
zame wijze zorg te dragen voor 
onze leefomgeving, actualiseert 
de gemeente het huidige afval-
beleid. Het is de bedoeling dat 
het nieuwe beleid eind 2016 
gereed is. Vanzelfsprekend 
betrekken we inwoners hierbij. 
Zo is in mei een onderzoek 
geweest in het inwonerpanel 
Bronckhorst Spreekt en zijn in 
juni inwoneravonden gehouden. 
De uitkomsten hiervan zijn 
inmiddels in kaart gebracht 
en worden gebruikt voor het 
nieuwe beleid. Hieronder leest 
u er meer over. 

Inwonerpanel
Van de ca. 1.600 leden van 
het inwonerpanel deden 771 
mensen mee aan het onderzoek, 
waarmee dit betrouwbaar is. Het 
merendeel van de respondenten 
(69%) geeft aan diverse soorten 
afval altijd of vaak te scheiden. 
Altijd of vaak gescheiden worden 
bijvoorbeeld papier (door 96%), 
plastic (door 92% en glas (door 
90%). Als reden om te scheiden 
geeft 47% van de panelleden aan 
dit te doen vanwege het milieu 
en 20% omdat het geld scheelt 
in de portemonnee. Slechts een 
klein deel van de ondervraagden 
(9%) scheidt niet of nauwelijks. 
Redenen hiervoor zijn met 
name teveel moeite en stank/
ongedierte.  

Op dit moment is nog 60% van 
restafval (grijze container) dat 
wordt ingezameld geen echt 
restafval, maar herbruikbaar 
materiaal (vooral gft, plastic 
en papier). Hier is dus nog een 
flinke verbetering mogelijk. 
Indien de oranje container vol 
is en huishoudens hun plastic, 
drankenkartons en blik niet meer 
kwijt kunnen, brengt 31% het 
naar een milieuparkje en 27% 
bewaart het totdat de container 
geleegd is. 40% van de respon-
denten zegt dat het nooit voor-
komt dat zij afval niet kwijt kan. 
Een deel van de respondenten is 
op dit moment niet bereid zelf 
afval weg te brengen naar een 
milieuparkje als de maandelijkse 
inzameling van de restafvalcon-
tainer stopt. Een kleine 15% van 
de deelnemers maakt wel eens 
gebruik van de mogelijkheid om 
restafval weg te brengen naar 
een milieuparkje. Van de respon-
denten die geen gebruik maken 
van de milieuparkjes weet 80% 
wel dat er restafvalcontainers 
zijn op de milieuparkjes. Veel 
respondenten geven als ‘belem-
mering’ om restafval naar een 

milieuparkje te brengen aan dat 
het op dit moment niet nodig is. 
Zij kunnen alles kwijt in de grijze 
container. Daarnaast wordt 
afstand, gemak en leeftijd als 
‘belemmering’ genoemd. Ca. 57% 
van de respondenten vindt het 
geen goed idee om het ledigen 
van de groene container gratis 
te maken, en (om de kosten te 
compenseren) het jaarlijks vast-
recht omhoog te brengen met 
ongeveer € 20,-. Ruim 32% vindt 
dit juist wel een goed idee.

Voedselverspilling voorkomen
Een kleine 70% van de respon-
denten gooit voedsel meestal 
weg in de gft-container. Ca. 23% 
geeft het aan huisdieren, terwijl 
dit bij 21% op de composthoop 
belandt. Ruim 13% geeft aan het 
voedsel bij het restafval weg te 
gooien. Ruim 90% vindt het voor-
komen van voedselverspilling in 
het huishouden (heel) belangrijk. 

73% van de respondenten is van 
mening dat de gemeente het 
scheiden kan stimuleren door 
het financieel aantrekkelijker te 
maken. Een kleine 28% ziet 
graag meer voorlichting over nut 
en noodzaak van afvalscheiding. 
Ruim 55% van de respondenten 
krijgt bij voorkeur informatie 
over afvalinzameling via huis 
aan huisblad Contact. Bijna 50% 
ontvangt het liefs een huis aan 
huis nieuwsbrief over nieuwe 
ontwikkelingen. Ruim 36% geeft 
het aan op internet op te zoeken 
als ze vragen hebben.  

Inwoneravonden
Ca. 50 inwoners discussieerden 
met raadsleden en ambtenaren 
over afvalinzameling. 
Hieruit kwam een aantal punten 
naar voren waaraan veel belang 
werd gehecht:
• stimuleer beter scheiden en 
 begin hier al mee bij school-
 kinderen via leuke educatieve 

projecten. Maar bekijk ook 
 mogelijkheden bij clubs/ver-

enigingen en evenementen.
• hanteer het principe ‘de ver-

vuiler betaalt’. Wie niet/slecht 
scheidt, betaalt meer

• goede voorlichting blijft 
 belangrijk onder meer over wat 

wel/niet in welke container 
mag, wat gebeurt er met 

 herbruikbaar materiaal etc.
• de oplossing ligt ook bij mensen 

zelf, hun eigen verantwoorde-
lijkheid. Dus help je buren iets 
weg te brengen als zij dat zelf 
niet kunnen  



Gemeente controleert gebruik gemeentegrond in Zelhem
Stuk gemeentegrond in gebruik? U kunt het kopen

Hebt u een stukje gemeentegrond 
in gebruik? Bijvoorbeeld een deel 
openbaar groen grenzend aan uw 

voor- of achtertuin, zonder dat 
hierover afspraken zijn gemaakt 
met de gemeente? Dat noemen  

we ongeregistreerd gebruik van 
gemeentegrond en deze situaties 
lopen wij allemaal na. In Bronck-
horst zijn ca. 900 gevallen bekend. 
Soms gebeurt dit onbewust, maar 
soms ook bewust. Om de rechts-
gelijkheid van onze inwoners te 
waarborgen, willen wij ongeregi-
streerd grondgebruik aanpakken. 
Het is immers niet eerlijk als de 
ene inwoner de grond kosteloos 
in gebruik heeft en de ander de 
grond heeft gekocht. Binnenkort 
gaan we aan de slag in Zelhem. 
Alle kernen komen de komende 
paar jaar aan de beurt. 

Voorstel
Hebt u gemeentegrond in gebruik 
dan bespreken wij de situatie met u 
en ontvangt u een brief waarin wij u 

een voorstel doen om het gebruik 
te legaliseren. Dit kan bijvoorbeeld 
door de grond van ons te kopen 
tegen een gereduceerde m2-prijs 
(exclusief kosten koper), die geldt 
tijdens dit traject. Soms is verkoop 
niet mogelijk, omdat de grond tot 
de hoofdgroenstructuur behoort 
of dat er belangrijke kabels en 
leidingen lopen. Is de grond niet 
goed door ons te beheren, dan kan 
bruikleen een passende oplossing 
zijn. Met inwoners die de grond niet 
willen of kunnen kopen, maken we 
afspraken over teruggave van de 
grond.

Wederzijds belang
Een juiste registratie van erf-
scheidingen en openbaar groen 
is voor u en ons van belang. Het 

voorkomt misverstanden over 
beheer. Mocht u uw huis willen 
verkopen, dan is een juiste weer-
gave van uw perceel in een kadas-
trale tekening ook van belang om 
problemen bij de verkoop te 
vermijden. 

Meer informatie
Heeft u vragen over dit traject? 
Op www.bronckhorst.nl/gemeente-
grond (of scan QR-code) vindt u 
meer informatie over de proce-
dure en antwoorden op veel 
gestelde vragen. 
U kunt uiteraard 
ook contact met 
ons opnemen via 
e-mail: info@
bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Halle:
• Dwarsdijk 2, activiteit milieu: wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• De Heurne 39, verbouwen woning, aanvraag ontvangen 
• Moatweg 6, vervangend bouwen bedrijfswoning, procedure termijn verlengd
• Ruurloseweg 22, verbreden uitweg, vergunning verleend

Hummelo:
• Broekstraat 31B, bouwen bewaarhal, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Poelsweg 35, aanleggen uitrit, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Hummeloseweg 4A, kappen beuk, aanvraag ontvangen

Rha:
• Prinsenmaatweg 6, bouwen garage/schuur, vergunning verleend

Steenderen:
• J.F. Oltmansstraat 5, organiseren van brommer-onderdelenmarkt, vergunning verleend
• Wehmestraat 3, kappen 2 essen, vergunning verleend

Toldijk:
• Hoogstraat 17, plaatsen 4 dakramen, procedure termijn verlengd

Vierakker: 
Rectificatie

• Vierakkersestraatweg 15A, aanleggen zwemvijver, vergunning verleend

Vorden:
• Burgemeester Galleestraat 13, kappen 1 beuk, kandelaberen 2 haagbeuken en 1 berk 

vergunning verleend en geweigerd voor 2 beuken en 2 acacia’s
• Diverse wegen, organiseren kastelenrit met koetsen, vergunning verleend
• tussen Rondweg en Schuttestraat, herinrichten Baakse Beek 

Wichmond:
• Baron van der Heijdenlaan 15, kappen eik, vergunning geweigerd

Zelhem:
• Doetinchemseweg 79, verbouwen woning, vergunning verleend 
• Jacob van Ruysdaelstraat 23, verbreden uitweg, vergunning verleend
• Markt, organiseren Smoks Olympic/Zeskamp, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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

Duidelijk voorbeeld van ongeregistreerd grondgebruik: openbare verlichting staat altijd 

op gemeentegrond, niet op privéterrein

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Landelijk gelegen
boerderij met 
bijgebouwen

Holterveldseweg 2 
Bekveld (Hengelo gld)

Vraagprijs:
€ 345.000,- k.k.

op ca. 5000 m2

meer grond bij te kopen tot 28.700 m²

Open huis 
van 18.30 tot 20.00 uur op 

woensdag 17 augustus 2016Lochem

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

 ©
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ercis bv

Gratis Proeflessen 

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

13-14 en 27-28-29 augustus



Den Besten tweede in Horice en Kloots 
doet goede zaken in de OW Cup
HENGELO - Joey den Besten is af-
gelopen weekend in Horice twee-
maal tweede geworden in de IRRC 
Supersport. Johan Fredriks en Jo-
chem van den Hoek eindigden in 
de top-tien in de IRRC Superbike-
categorie. Op de Hockenheimring 
deed Cliff Kloots goede zaken in 
het NK SuperCup 1000 kampioen-
schap.

Joey den Besten reisde met tien 
punten achterstand af naar Ho-
rice, ten opzichte van lijstaan-
voerder Marek Cerveny. De Tsjech 
reed in Horice op zijn thuiscircuit 
en was niet te kloppen. Den Bes-
ten hield de schade beperkt, door 
tweemaal keurig als tweede te fi-
nishen. De Performance Racing 
Achterhoek coureur reed in de 
tweede manche zelfs een periode 
aan de leiding. Den Besten heeft 
nu twintig punten achterstand in 
het kampioenschap. Er zijn nog 
twee evenementen en vier wed-
strijden te verrijden in het IRRC-
kampioenschap. Cerveny reed in 
Tsjechië ook in de IRRC Superbike 
klasse en hoe.

Cerveny pakte de pole position 
en won de eerste manche. In de 
tweede manche was alleen Di-
dier Grams sneller dan thuisrijder 
Cerveny. Sebastien Le Grelle wist 
zijn teammaat Vincent Lonbois in 
beide wedstrijden nipt te verslaan 
voor de laatste podiumplaats. Jo-
han Fredriks werd in de eerste race 
de beste Nederlander op een zes-
de plaats. Jochem van den Hoek 
uitkomend voor Performance Ra-

cing Achterhoek werd achtste in 
de eerste race en eindigde in de 
tweede manche net voor Fredriks 
op plaats zes. Het team kon reke-
nen op een flink aantal supporters 
uit de regio. De OW Cup kwam 
in actie op de Hockenheimring 
in Duitsland. In de NK SuperCup 
1000 klasse deed Hamove club-
lid Cliff Kloots goede zaken voor 
het kampioenschap. De Yamaha-
coureur werd vierde en derde 
in de wedstrijden, maar maakte 
veel punten goed op de leider in 
het kampioenschap Jaco Boonen. 
Boonen kwam niet volledig fit aan 
de start in Hockenheim, vanwege 
een crash tijdens een race op As-
sen. De wedstrijden werden ge-
wonnen door Maarten Bekker en 
Nigel Walraven. Jarco Grotenhuis 

werd laatste in de eerste race van-
wege een technische probleem. In 
de tweede race werd Grotenhuis 
elfde na een gevecht met een an-
der Hamove-lid Irme Jan Hofstee. 
Hofstee was in de eerste manche 
als tiende over de eindstreep ge-
komen. Kloots staat slechts vijf 
punten achter op Boonen in het 
kampioenschap met nog twee 
races te gaan, die op zaterdag 24 
september worden verreden. Bek-
ker maakt ook nog kans op de titel 
in de NK SuperCup 1000. Jaimie 
van Sikkelerus wist beide NK Su-
perCup 600 wedstrijden te winnen 
in Hockenheim. Ricardo Brink 
nam met twee podiumplaatsen de 
leiding over in het kampioenschap 
van Coen Bouwmeester.

Dubbelslag voor Ashley 
Eykelkamp
BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: 
PV De Koerier uit Zelhem, PV Vor-
den en PV Steeds Sneller Hengelo. 
6 augustus werden de duiven ge-
lost vanuit Quievrain en Blois.

PV De Koerier Zelhem
De jonge duivenvlucht van zater-
dag 6 augustus zou een overwin-
ning voor Henk Wassink opleve-
ren. Deze had aangegeven dat de 
duiven top in orde waren en had 
dan ook met vertrouwen naar za-
terdag uitgekeken. Door acht lief-
hebbers werden 89 duiven gelost 
in het Belgische Quiévrain, ge-
middelde afstand tot Zelhem rond 
de 256 kilometer. Het startschot 
klonk om 12.15 uur en met een 
matige wind begonnen de duiven 
aan hun terugreis. De snelste duif 
is geklokt om 14.54.44. Uitslag: H. 
Wassink 1-5-7-10, E. te Pas 2-6-8-
9, H. Niesink 3-4. De eerste duif in 
de club van Henk Wassink speelt 
ook een eerste in het samenspel 
tegen 799 duiven. Drie weken op 
rij laat Zelhem op de jonge dui-
venvluchten zien wat een sterke 
club het is in de Achterhoek.

PV Vorden
Een dubbelslag dit weekend voor 
Ashley Eykelkamp met jonge en 
oude duiven.
De jonge duiven stonden in Qui-
evrain, 265 kilometer. Winnaar 
Ashley Eykelkamp 1-6-11, Marc 
Tiemessen 2-3-14-15-16-17, Th. J. 
Berentsen 4-7-12-13-18, H. B. M. 
Hoksbergen 5-8-9-10.
De oude duiven kwamen vanuit 
Blois 615 kilometer. Ook hier is de 
winnaar Ashley Eykelkamp 1-3-8, 
H. B. M. Hoksbergen 2-4-5-6, P. 
Hendriks 7.

PV Steeds Sneller Hengelo
Twee vluchten gevlogen, de laat-
ste eendaagse vlucht en een jonge 
duiven vlucht.
Van zes deelnemers vlogen 24 dui-
ven vanuit Blois een eendaagse 
vlucht. Uitslag: J. Teunissen (1/7) 
1, R. Koers (3/5) 2-3-4, G. Duitshof 
(2/5) 5-6.
Van acht deelnemers werden 62 
jonge duiven gelost in Quievrain. 
Uitslag: R. Koers (10/20) 1-2-3-4-
7-8-9-12-15-16, J. Teunissen (2/8) 
5-11, P. van Londen (1/7) 6, E. 
Koers (3/10) 10-13-14.

   

Avondconcert bij kaarslicht

VORDEN - Zaterdagavond 13 au-
gustus 2016 is om 22.00 uur begint 
het tweede late zaterdagavond-
concert bij kaarslicht dat de Stich-
ting Vrienden van de Dorpskerk 
Vorden dit seizoen organiseert. 
Tijdens dit concert treden op 
‘Claudia y Manito’. Claudia speelt 
op haar Paraguayaanse harp en 
zingt en Manito speelt op zijn gi-
taar. Zuid Amerikaanse klanken 
met Gipsy temperament.

Claudia van Trigt zingt canciones 
uit diverse Zuid Amerikaanse lan-
den. Op de Paraguayaanse harp 

speelt Claudia melancholische 
zamba’s, ritmische polca’s gevoe-
lige tango’s en meer. Manito vult 
het spel van Claudia aan met vuri-
ge solo’s en gevoelige fraseringen. 
Manito heeft altijd de voorkeur ge-
had voor de Spaanse gitaar. Door 
veel met andere muzikanten te 
spelen en zelfstudie heeft Manito 
een karakteristiek geluid ontwik-
keld. Toegang € 10,00 t/m 16 jaar 
gratis.
   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl

   

Longpunt: bewegen & voeding

DOETINCHEM - Longpunt de Ach-
terhoek Doetinchem organiseert 
op donderdag 25 augustus van 
15.30 tot 17.30 uur een bijeen-
komst met het thema: Bewegen 
& Voeding. Het thema zal worden 
besproken door Dorien Peters, oe-
fentherapeute Cesar en Lieke van 
Soest, diëtist. De lezing wordt ge-
houden op de locatie: Slingeland 

Ziekenhuis (auditorium), Kruis-
bergseweg 25, Doetinchem. De 
zaal is open om 15.00 uur. De deel-
name en het parkeren zijn gratis, 
wel wordt verzocht om tijdens 
deze bijeenkomst geen luchtjes 
te gebruiken. Opgave gewenst 
(vol=vol) via: doetinchem@long-
punt.longfonds.nl of bel Jannie ter 
Vrugt, telefoon (06) 43486657.

Jochem van der Hoek. Foto: Henk Teerink

50%50%

m.u.v. afgeprijsde artikelen en nieuwe collectie

KORTINGKORTING
 50% korting 

Dames blouses, 
polo's en shirts

 50% korting 

Dames- en heren
zomerjassen

OP = OP!

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo gld, Tel: 0575 46 19 96

OPENINGSTIJDEN:

Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur
Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

Dubbelslag voor Henk Wassink uit Zelhem. Foto: PR

Dinsdag 9 augustus 201612 Contact Bronckhorst Noord



#5 Ergens in de Achterhoek door nlaxaxa via Instagram

Meer mooie kiekjes zien? Zoek maar eens op #mooiachterhoek via Facebook en Instagram en ontdek de veelzijdigheid van de streek! 
Natuurlijk kun jij zelf ook jouw mooiste foto’s van de Achterhoek delen via social media met #mooiachterhoek

#2 Heelweg 
door Josien Huinink via Instagram

#4 Laag-Keppel door Werner Willemsen via Facebook

#7 Lochemse Berg 
door Annemiek Langelaar via Facebook

Veel mensen hebben tijdens Mooi Achterhoek Challenge (25-29 juli) via Facebook en Instagram geweldige foto’s gedeeld met de 
hashtag #mooiachterhoek. Persoonlijk, afwisselend en beeldschoon! Geniet je met ons mee? Hier komt de top 10!

M o o i 

c h a l l e n g e

#10 Doetinchem 
door Helga Langkamp via Facebook

#9 Zutphen 
door Mei Ki via Facebook #8 Bekkendelle Winterswijk 

door Esther Teunissen via Facebook

#1 Zutphen 
door Eduard Camping via Facebook

#3 Bredevoort 
door Marco Geurink via Instagram

#6 Zwarte Cross Lichtenvoorde 

door Anja Koevoets via Facebook

•  /achterhoektoerisme
• www.achterhoek.nl/blog
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Tweemaal podium voor Harold
Wisselink tijdens Gamma Racing Day
HENGELO - In het weekend van 6 
en 7 augustus werd de jaarlijkse 
Gamma Racing Day georganiseerd. 
Een gratis auto- en motorsporteve-
nement voor jong en oud op het TT 
Circuit Assen.

MotoGP-ster Dani Pedrosa en oud 
Formule 1 wereldkampioen Mika 
Hakkinen waren de grote sterren 
van het evenement. Naast deze 
twee toppers waren ook bijna alle 
Nederlandse Dakar deelnemers 
aanwezig. Het autosport team 
Bronckhorst Car Racing uit Henge-
lo Gld. was ook aanwezig evenals 
het HT Husqvarna Rally Raid Team 
uit Vorden.

De Gamma Racing Day trekt ieder 
jaar weer duizenden bezoekers 
richting Assen. Vooral veel gezin-
nen weten de weg naar het TT Cir-
cuit te vinden, vanwege de gratis 
entree en het zeer wisselende pro-
gramma. In de ochtend werden er 
voornamelijk motorsportwedstrij-
den verreden en in de middag was 
het de beurt aan de auto’s. Tussen-
door werd het publiek vermaakt 
met diverse demo’s van onder an-
dere MotoGP-coureur Dani Pedro-
sa. De Spanjaard won in 2009 zijn 
allereerste Grand Prix op het TT 
Circuit van Assen en reed tijdens 
de Gamma Racing Day een aan-
tal ronden met zijn Repsol Honda 
MotoGP machine.

Daarnaast was Mika Hakkinen één 
van de grote sterren. De Finse oud-
wereldkampioen in de Formule 1 
reed met een Mercedes AMG een 

aantal ronden over het TT Circuit 
en sprak het publiek toe in een in-
terview met Allard Kalff. Hakkinen 
oogde relax en verbaasde zich over 
de grote interesse voor het evene-
ment. Op de racedag werd er een 
wedstrijd verreden voor de WK 
Zijspannen. Lokale helden en re-
gerend wereldkampioenen Bennie 
Streuer en Geert Koerts finishten 
net buiten het podium op plaats 
vier. In een spannende strijd voor 
de overwinning waren het Tim 
Reeves en Gregory Cluze uit Enge-
land die met de overwinning naar 
huis gingen.
Een goede klassering was er weg-
gelegd voor Harold Wisselink uit 
Hengelo Gld. met zijn goed gepre-
pareerde BMW M1 130 i. Hij wist 
zowel op zaterdag als zondag met 

zijn teamgenoot Henk Tappel uit 
Assen tweemaal als tweede te fini-
shen. Wisselink en Tappel komen 
uit in het auto kampioenschap van 
Nederland: The Supercar Challen-
ge Sport Divsion. Het van der Kooi 
Racing Team ging er tweemaal met 
de winst vandoor met hun snelle 
Lotus Exige. Voor het kampioen-
schap doet Wisselink goede zaken 
met nog steeds uitzicht op het kam-
pioenschap. Het uit Vorden afkom-
stige HT Husqvarna Rally Team van 
Henk Hellegers was ook aanwezig. 
Hij gaf samen met Mirjam Pol het 
publiek uitleg van wat ze zoal doen 
op Rally gebied voor motoren. Het 
team reist de hele wereld rond voor 
WK Rally’s en ze doen ook elk jaar 
mee aan de beroemde Dakar Rally 
in Zuid-Amerika.

KOC Bronckhorst
BRONCKHORST/WICHMOND - Op 
zaterdag 20 augustus is het zover. 
Dan is voor de achtste keer de 
eindkeuring van de Kalveropfok-
club Bronckhorst bij camping de 
Warnstee, Lankhorsterstraat 34 
in Wichmond.

De officiële keuring begint om 
10.30 uur. Dit jaar laten 33 enthou-
siaste kinderen zien hoe ze hun 
kalfje de afgelopen drie maanden 
hebben verzorgd en hoe mooi ze 
het kalfje hebben gewassen en ge-
schoren (toiletteren). Ook doen ze 
hun uiterste best om het kalfje zo 
goed mogelijk aan de jury te pre-
senteren. In uiterste concentratie 
proberen zij met het kalfje het ge-

oefende rondje zo netjes en rustig 
mogelijk te lopen in een keurings-
ring. Dit onder toeziend oog van 
ouders, grootouders en overig pu-
bliek. Hiermee kunnen ze mooie 
bekers winnen. De kinderen zijn 
ingedeeld in zes leeftijdscatego-
rieën en zijn in de afgelopen peri-
ode al twee keer thuis bezocht door 
een jury. Ook hebben de kinderen 
een wedstrijdboekje bijgehouden 
waarin staat wat het kalfje heeft 
gegeten in deze drie maanden, wat 
ze zoal hebben meegemaakt, aan-
gevuld met mooie tekeningen en 
foto’s. Kom allen naar camping de 
Warnstee om te kijken naar de kin-
deren met hun kalfjes.

   

Oud-organist terug in de Dorpskerk

VORDEN - Gijs van Schoonhoven 
begon als jeugdig organist zijn car-
rière op het Lohmanorgel in de 
Vordense Dorpskerk. Op donder-
dagmiddag 11 augustus komt hij 
terug. Deze keer verzorgt hij samen 
met Hanne Feldhaus het Toeristen-
concert vanaf15.30 uur. Gijs neemt 
ook zijn mooie kistorgel weer mee 
om Hanne Feldhaus passend te 
kunnen begeleiden op haar blok-
fluiten. Ze brengen een veelzijdig 
programma met ietwat ludieke ver-
rassingen. Jacob Bijster: Variaties 
op een ‘Oude Nederlandsch’ Volks-
lied, van een ‘Anonymus’: Greens-
leves, J.S. Bach: BWV 535 Praelu-
dium und Fuge in g-moll, Vivaldi: 

Sonate in g-moll (Il Pastor Fido), 
Van wederom een ‘Anonymus’: Up-
on la-mi-re en tot slot de verrassing 
van Annette Ziegenmayer: ERFX 
voor basblokfluit en Delay.

Gijs van Schoonhoven studeerde 
orgel, kerkmuziek en muziektheo-
rie aan het Arnhems Stedelijk Con-
servatorium. Hij is stadsorganist 
van Enschede en docent orgel en 
kerkmuziek. Hanne Feldhaus-Ten-
humberg studeerde blokfluit aan 
het conservatorium van Dortmund 
en Münster. 

Toegang vrij / vrije gift aan de uit-
gang.

Harold Wisselink (526) hier samen met Bart Drost en Kim Troeijen. Foto: Henk Teerink

Regelmatige beoefening van 
zenmeditatie heeft volgens Lo-
chemse zenleraar Hans van der 
Vleuten een positieve uitwer-
king op je vitaliteit en de kwa-
liteit van je leven. Daarom wil 
hij er bij Zen.nl Lochem, door 
lessen, trainingen en coaching 
zoveel mogelijk mensen kennis 
mee laten maken. 

LOCHEM – Hans van der Vleuten 
(1954) startte Zen.nl  Lochem om 
in zijn nieuwe Zendo zo veel mo-
gelijk mensen te leren medite-
ren en te laten ervaren hoeveel 
rust en energie hierin te vinden 
is. Toen van der Vleuten twaalf 
jaar geleden begon met zen kon 
hij niet vermoeden dat het zo’n 
enorme stempel op zijn leven 
zou drukken, in positieve zin. “Ik 
vond destijds dat ik teveel stress 
had. Het  bedrijf, waaraan ik lei-
ding gaf  draaide als een tierelier 
maar zelf was ik vaak onrustig. Ik 
was directeur van een coöperatie 
(Nederlandse grootste kuiken-
broederij met de hoofdvestiging 
in Groenlo) en toen de vogelgriep 
uitbrak voelde ik mij erg onder 
druk staan. Ik besloot een drie-
daagse cursus te doen bij zen-
meester Rients Ritskes, waarbij de 
nadruk lag op regelmatig medite-
ren en sporten/bewegen. Medite-
ren was in het begin heel vreemd 
voor me maar ik was blij dat ik er 
kennis mee maakte. Ik merkte al 
snel dat het aansloeg. Ik besloot 
ermee door te gaan en vanaf dat 
moment mediteerde ik twee keer 
per dag. Ik trok er ’s  ochtends en 
’s avonds 20 minuten voor uit”, 
vertelt van der Vleuten over zijn 
eerste stappen op het zenpad. 
Volgens de zendocent is de leng-
te op zich niet zo belangrijk, maar 

wel dat je regelmaat inbouwt. “Ik 
vroeg Rients als mijn coach, en 
dat is hij nog steeds. Ik merkte na 
twee maanden dat ik op weg naar 
mijn werk opeens de bomen zag. 
Eerder had ik alleen maar ‘Kip in 
de kop’. Weer een aantal maanden 
later zag ik ook de bomen op de 
terugweg. En dat is kenmerkend 
voor wat zen met je doet: het 
brengt aandacht en gemoedsrust. 
Dat zijn toevallig ook de pijlers 
voor geluk. Dus ik kan wel stellen 
dat  ik door zen een gelukkiger 
mens ben.” Toen het bedrijf over-
ging in andere handen besloot di-
recteur Hans zenleraar te worden. 
“Ik wilde meer vorm geven aan de 
ondersteuning van de persoonlij-
ke ontwikkeling van anderen. Op 
3 januari 2015 was mijn zenruimte 
(Zendo) achter mijn huis een feit 
en begon ik met lesgeven.

Ik merk dat mediteren voor veel 
mensen nog vreemd is. Het was 
voor mij als boerenzoon ook een 
hele stap om over de drempel 
naar een voor mij vreemde wereld  
te stappen. Maar het heeft mij, net 
als onze cursisten, veel gegeven. 
Ik kan beter omgaan met stress en 
ben veel creatiever geworden. Het 

leven wordt leuker en creatiever 
als je gaat mediteren en zweverig 
is het zeker niet. Het is daarbij de 
meest eenvoudige en effectieve 
meditatie die er is. Je volgt en 
telt de adem en neemt daarbij je 
gedachten en je houding waar. 
Onze cursus is opgebouwd uit de 
eerste vijf  maanden leren denken 
wat je wilt denken en de tweede 
cyclus uit leren voelen wat je wilt 
voelen.” 
De introductiecursus geeft je de 
mogelijkheid de basisbeginselen 
van zenmeditatie goed eigen te 
maken. Er wordt een relatie ge-
legd met het dagelijks leven en 
stilgestaan bij de praktische toe-
passing van zen. Na de introduc-
tiecursus kun je doorstromen naar 
de gevorderden. De cursisten zijn 
enthousiast. Marjanne:  “Meer rust 
en geduld, beter slapen en kan me 
beter concenteren.”  Rob is beter 
in balans: “Ik voel me minder ge-
jaagd en geniet meer van kleine 
dingen. ”

Er zijn gratis proeflessen op 
13-14 en 27-28-29 augustus.
Info en aanmelding: 
www.zen.nl/lochem 
of bel 06-19253151

(Advertorial)

zenmeditatie voor vitaliteit en geluk

Impressie zendo lochem Bij Museum Smedekinck kan het 
publiek a.s. zondag 14 augustus 
zien hoe boeren tot in het mid-
den van de vorige eeuw dorsten 
en welke gebruiken bij de oogst 
hoorden.
De activiteiten beginnen om 13.30 
uur. Niet lang daarna klinkt vanuit 
de verte al harmonicamuziek, het 
geklepper van paardenhoeven en 
klompen en het geratel van kar-
renwielen. Dat betekent, dat het 
“olde wief” – de versierde, laatste 
garve van de roggeakker – met 
in haar gevolg de folkloristische 
dansgroepen de Blauwe Kielen 
en Wi’j eren ’t Olde, in aantocht 
is. Even later arriveert het gezel-
schap bij het museum en kan het 
feest beginnen, want de oogst is 
binnen! Tijd voor een borrel!
Als de fles rond is geweest laten 
de boerendansers hun klompen 
klepperen en demonstreren ze 
al dansend diverse oude gebrui-
ken en ook het vlegelen. Grootste 
spektakel van de middag is het 
dorsen met een oude dorsmolen. 
Daarnaast wordt o.a. ook het ge-
bruik van een wanmolen gede-
monstreerd. Maar er is nog veel 
meer te zien in en rondom het 
museum. Zo zijn er talrijke de-
monstraties van oude ambachten 
en diverse stands waar mensen 

hun hobby en werkstukken de-
monstreren. Ook is er een klein-
dierenshow. In de houtgestookte 
oven in de keuken worden bolus-
sen gebakken.
Het oogstfeest duurt tot circa 
17.00 uur. De entreeprijs is 4 euro.
Kinderen hebben gratis toegang.

Museum Smedekinck   
Pluimersdijk 5   7021 HW Zelhem
www.museumsmedekinck.nl   
www.facebook.com/museum-
smedekinck
Openingstijden t/m oktober:
wekelijks op dinsdag t/m donder-
dag en elke 1ste en 3de zondag 
van de maand, altijd van 13.30 tot 
17.00 uur (in juli en augustus van-
af 12.00 uur). 
Groepen vanaf 15 personen kun-
nen het museum op afspraak ook 
buiten de reguliere openingstij-
den bezichtigen.

(Advertorial)

Oogst- en Folkloredag met 
veel oude gebruiken

Bij de kalveropfokclub Bronckhorst laten kinderen kun kalfjes zien. Foto: Theo Janssen
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Tante Rikie komt belofte na en
trakteert Hummelo op saucijsjes

HUMMELO - Behendig wordt de 
SRV-wagen voor de entree van 
woonzorgcentrum Hyndendaal 
geparkeerd. De begintune van de 
bekende tv-serie Flodder schalt 
uit de boxen van het vehikel. Het 
is donderdag 4 augustus echter 
niet Ma Flodder die met tassen 
vol drank uit de wagen stapt, 
maar Tante Rikie die triomfante-
lijk een grote bak met saucijzen-
broodjes voor zich houdt. Een 
legertje Feestfabriek-medewer-
kers volgt. Op social media be-
loofde de festivaldirectrice inwo-
ners van Hummelo te trakteren 
op saucijzen als de Zwarte Cross 
zou uitverkopen. En ja, belofte 
maakt schuld.

Door Gerwin Nijkamp

Die belofte lost ze op deze middag 
trouwens met een grote glimlach 
in. De bewoners van het woon-
zorgcentrum geven haar een 
warm welkom, terwijl Tante Rikie 
op haar beurt de tijd neemt voor 
een ‘praotje’ met de oudere in-
woners van het dorp. “De meeste 
mensen hier ken ik wel”, vertelt de 
inwoonster van Hummelo.

Of ze had verwacht dat haar fes-
tival zou uitverkopen? “Het ging 
op een gegeven moment wel erg 
hard”, herinnert ze zich. Een laatste 
oproep op Twitter om vooral geen 
kaartjes voor de vrijdag (de andere 
dagen waren toen al uitverkocht) 
te kopen, mocht niet meer baten. 
Met 220.000 bezoekers was de 

Zwarte Cross stijf uitverkocht. Pie-
ter Holkenborg, persvoorlichter 
van De Feestfabriek, bekent dat ze 
bij de organisatie van de Zwarte 
Cross in alle hectiek na het festival 
de belofte van hun directrice even 
waren vergeten. “De beheerders 
van de dorpswebsite van Hum-
melo herinnerden ons er echter 
wel aan”, lacht hij. “We hebben 
750 saucijzenbroodjes besteld bij 
de plaatselijke bakker Leo Ebbers, 
die blij verrast was met onze be-
stelling. Wij vinden het mooi om 
iets voor het dorp te doen.”

De bewoners van Hyndendaal la-
ten zich de saucijsjes goed sma-
ken. Als iedereen is voorzien, 
wordt het tijd om de overige hon-

derden broodjes uit te delen. De 
SRV-wagen die campinggasten 
van de Zwarte Cross pas geleden 
nog voorzag van hapjes en drank-
jes onder het motto ‘Verwend 
tot aan de tent’, vertrekt met veel 
lawaai richting het centrum van 
Hummelo, waar het evenement 
Zomer in Gelderland in volle gang 
is.

De steun van Tante Rikie en lek-
kere hap van Leo Ebbers zijn deze 
dag niet voor niets geweest. De 
Hummeloërs volbrengen de op-
drachten die zij uit moeten voeren 
in de strijd om de titel ‘Mooiste 
plaats van Gelderland’ zo goed, 
dat ze de lijst aanvoeren.

STEENDEREN - Ook dit jaar zal In 
de Remigiuskerk van Steenderen 
de tentoonstelling ‘Brommers kie-
ken in de Karke’ worden gehouden 
en wel op 13 en 14 augustus. Een 
presentatie in museale setting met 
niet alleen aandacht voor de ten-
toongestelde modellen maar ook 
voor het aandeel van de bromfiets 
op het gebied van de ontwikkeling 
van de mobiliteit. En uiteraard 
techniek en reclame uitingen. Dit 
alles in koor en zijbeuken van een 
middeleeuwse dorpskerk: Je ver-
wacht het niet en toch kan het. Dat 
bleek vorig jaar toen de organisa-
tie en de vele bezoekers terug kon-
den kijken op een zeer geslaagd 
evenement.

Meer dan brommers
In deze tweede editie kunnen op 
zondag de 14e op het plein naast 
de kerk geïnteresseerden vanaf 
12.00 uur zelf een grondplaats in-
nemen op een onderdelenmarkt. 
Dit hoeven niet alleen brommer-
onderdelen te zijn; ook scooter- en 
motor-onderdelen zijn welkom. 
Daarnaast zal een aantal food-
trucks en een buitenbar van Café 
Heezen bijdragen aan een gezellig 
(brommer)sfeertje.

Tevens zal de JPR Strinxband op-
treden. Deze bevlogen vijfmans-
formatie brengt nummers van on-
der meer The Rolling Stones, Dire 
Straits, Herman Brood en David 
Bowie.

Degenen die zelf een brommer 
willen tentoonstellen en/of verko-
pen kunnen deze kosteloos in de 
kerk laten plaatsen. Daarvoor kan 
contact worden opgenomen met 
de organisatie. Want hoe mooi is 

het niet om de vrijheidsbeleving 
van de jaren ‘60 en ‘70 door te kun-
nen geven aan vooral de jongeren 
die hier voor open staan. Ook bij 
deze doelgroep komen dan de ver-
halen van hun ouders en grootou-
ders weer helemaal tot leven.

Rondje om de kerk
Eigenaren van een (klassieke) 
bromfiets kunnen zich zaterdag 15 
augustus tussen 10.00 en 11.00 uur 
opgeven voor een toerrit door de 
Achterhoek. 

Inschrijving voor toerrit, met kof-
fiestop, inclusief entree voor de 
tentoonstelling bedraagt € 5,00.

Openingstijden
De tentoonstelling is geopend op 
zaterdag 13 augustus van 10.00 
tot 17.00 uur en op zondag 16 
augustus van 12.00 tot 17.00 uur. 
Entree € 3,00 p.p. Kinderen onder 
1 meter gratis. Onderdelenmarkt 
met food-trucks en live muziek: 
zondag 14 augustus van 12.00 tot 
19.00 uur. Toegang vrij.

Adres: Remigiuskerk, Dorpsstraat 
20, 7221 BP Steenderen. Info: Ger-
rit Heezen (06) 46717941 of Jan 
Bijvank (06) 29585779.

Brommers kieken in de Karke II

De JPR Strinxband speelt tijdens Brommers Kieken. Foto: PR

Tante Rikie stapt uit de SRV-wagen met een doos saucijzenbroodjes. Op de achtergrond 

de tweet waarin ze belooft Hummelo te trakteren. Foto: Gerwin Nijkamp

Bomenbelang zoekt
nieuwe penningmeester
BRONCKHORST - Het bestuur van 
Vereniging Bomenbelang zoekt 
een nieuwe penningmeester. De 
huidige penningmeester, Karel 
van Hal, wil zijn functie na enkele 
jaren graag overdragen aan een 
nieuw persoon.

De nieuwe penningmeester maakt 
deel uit van het vijfkoppige bestuur 
en is verantwoordelijk voor het fi-
nanciële beleid van de vereniging. 
Naast het reguliere bijhouden van 
inkomsten en uitgaven moet de 
nieuwe penningmeester ieder jaar 
een begroting maken en de leden-
administratie van Bomenbelang 

bijhouden. Soms zal de penning-
meester ook samen met een ander 
bestuurslid overleg voeren met 
de gemeente, provincie of andere 
overheids- of particuliere (milieu- 
en natuur)organisaties.

Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met Vereniging Bomen-
belang, telefoon (0575) 470 530 of 
mail bomenbelang@gmail.com.
Voor meer informatie over de 
werkzaamheden van Bomenbe-
lang zie de website.
   

 ■ www.bomenbelang.nl

   

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo Gld
HENGELO - Op zondag 14 augus-
tus gaat ds. Aleida Blanken uit 
Hengelo voor in de dienst van de 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo in de kleine kerk aan de 
Banninkstraat. Aanvang van de 

viering is ‘s middags 16.00 uur. Na 
afloop van de dienst is er gelegen-
heid elkaar te ontmoeten bij een 
gezamenlijke maaltijd. Iedereen is 
van harte welkom.

Foto’s
Het was op de valreep, maar ik 
ben er geweest vorige week. Ie-
mand die het allergrootste deel 
van zijn leven journalist op zijn 
visitekaartje had staan kon na-
tuurlijk ook niet om de grote foto-
tentoonstelling in Zutphen heen. 
In de Sint Walburgiskerk was drie 
weken lang het werk te zien van ‘s 
werelds beste persfotografen. Al-
lemaal prijswinnaars in de meest 
prestigieuze (pers)fotowedstrijd 
die de wereld kent: World Press 
Photo.
De fotocollectie reist dankzij een 
reeks grote en kleine sponsors de 
hele wereld rond. Is te zien van 
Tijuana in Mexico tot het Cana-
dese Ottawa, van Brisbane in Au-
stralië tot, inderdaad, in Zutphen. 
Dat die laatste stad in de lange rij 
expositiesteden stond was overi-
gens mede dankzij de ondersteu-
ning van deze krant.

Foto’s die de weerslag vormen 
van wat er allemaal in een jaar 
is gebeurd. Je kijkt er soms toch 
met een dubbel gevoel naar. Dwa-
lend door de kerk moest ik onwil-
lekeurig denken aan Hans Keu-
per. Lang geleden al schreef hij 
het lied World Press Photo 1986. 
Het staat op het album Ik wol een 
leedjen zingen. (Jammer genoeg 
niet meer verkrijgbaar, ik ben de 
cd ooit bij een verhuizing kwijt-
geraakt). In dat lied vraagt onze 
Achterhoekse ‘spölleman’ zich af 
hoe het voelt, om in feite over de 
rug van een ander heen een prijs 
te winnen en wereldberoemd te 
worden.

De tekst van Keuper, maar zeker 
ook de collectie eerste prijswin-
naars van de afgelopen zestig 
jaar die ook in Zutphen te zien 
was, maken één ding heel dui-
delijk: World Press Photo is ieder 
jaar weer toch vooral een aaneen-
schakeling van ellende. Natuur-
lijk, op de exposities zijn altijd 
wel mooie natuurfoto’s te zien, en 
heel soms ook wel grappige snap-
shots. Maar de indringende beel-
den van oorlogen, natuurrampen 

en andere nare gebeurtenissen 
overheersen toch elk jaar weer. 
Niet zo vreemd natuurlijk, om-
dat het persfoto’s betreft. En het 
is nu eenmaal zo, altijd geweest 
ook, dat juist de minder leuke ge-
beurtenissen als nieuws worden 
gezien. Een vertederende foto 
van een kind dat op een terrasje 
in Doetinchem met een ijsje zit te 
knoeien zal misschien nog net de 
regionale krant halen, maar niet 
de wereldpers.

Maar het bezoek aan de exposi-
tie maakte me nog iets duidelijk: 
een aantal van de foto’s die ooit 
de eerste prijs wonnen, heeft 
heel veel impact gehad. De foto’s 
bijvoorbeeld die in de jaren zes-
tig en zeventig in Vietnam zijn 
gemaakt. De brute executie van 
een vermeende Vietcongstrijder, 
het kleine meisje dat, brandend 
als een fakkel, wegvlucht voor 
een bombardement met napalm. 
Het zijn deze beelden, dat is mijn 
vaste overtuiging, die mede heb-
ben geleid tot het einde van die 
verschrikkelijke oorlog. En als 
foto’s dat kunnen bewerkstelligen 
verdient de man die ze maakte in-
derdaad prijs en roem.

In de afgelopen twee jaar werd 
het nieuws gedomineerd door 
de Syrische vluchtelingen die in 
Europa veiligheid, geborgenheid 
en misschien vooral toch ook een 
betere toekomst zochten. Een 
op de vijf tentoongestelde foto’s 
betrof die immense volksverhui-
zing. Pakkende beelden van men-
sen op drift, zoals de winnende 
foto van vluchtelingen die aan de 
Hongaarse grens door het prik-
keldraad kruipen. Maar ook, heel 
indrukwekkend, verstilde beel-
den van zes verschillende kinde-
ren in even zovele opvangkam-
pen. Jonge kinderen, wier levens 
al lijken te zijn vastgelopen in de 
maalstroom van een voor ieder-
een onbegrijpelijk conflict. Laten 
we hopen dat de foto’s er toe bij-
dragen dat hen ooit toch een be-
tere toekomst wacht.

Zwaleman
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Timmerman m/v 

Ben jij een ervaren timmerman en wil je na de bouwvak 

graag weer aan de slag? Dan zoeken wij jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als timmerman verricht je vakkundig diverse werkzaamheden 
op nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten in bestaan-
de woningen en andere gebouwen. Je denkt actief mee met 
de uitvoerder of voorman over de organisatie van het werk en 
ondersteunt hem in de uitvoering. Onze opdrachtgevers zijn gere-
nommeerde bouw- en aannemersbedrijven in Oost-Nederland. Ze 
voeren verschillende projecten uit in de woning- en utiliteitsbouw. 
Voor dit werk is VCA verplicht.

Plaatwerker m/v

Heb jij een passie voor autotechniek, en heb jij ervaring 

met schadeherstel?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Je verricht reparaties aan carrosserieën en het plaatwerk van 
auto’s. Daarnaast meet en richt je deze carrosserieën. De onderde-
len die je tijdens jouw werkzaamheden demonteert sla op de juiste 
manier op. Aan de hand van een checklist loop je alle werkzaam-
heden na voordat je deze doorgeeft aan de voorbewerker. Je werkt 
volgens werk-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en zorgt goed voor 
je eigen werkplek en gereedschap.

Helpende Niveau 2+ m/v

Ligt jouw hart in de zorg en ben jij flexibel inzetbaar?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Voor een opdrachtgever in de ouderenzorg zijn wij per direct op 
zoek naar een flexibele helpende niveau 2+ die bereid is om op 
oproepbasis ingezet te worden. Daarnaast heb je bij goed functio-
neren de mogelijkheid om te starten met een opleiding tot verzor-
gende IG. Het gaat om werk in verpleeghuizen en in de thuiszorg 
op meerdere locaties (pg en somatiek). Het werkgebied is Lochem 
en omgeving en de diensten en het aantal uren zijn wisselend. Als 
helpende verleen je de basiszorg en geef je aanvullend medicatie. 
Hiervoor moet je in het bezit zijn van een afgeronde medicatietrai-
ning. Het is daarnaast belangrijk dat je in het bezit bent van eigen 
vervoer.

Operator m/v

Beschik jij over een ruim technisch inzicht en wil je graag 

bij een bedrijf werken waar je veel kunt leren?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als operator bewerk je metaal met behulp van diverse machines 
die je zelf instelt en bedient. Je voert de instellingen in op de com-
puter, waarna het programma wordt verstuurd naar de machine. 
Eigen inzicht en meedenken is in deze functie erg belangrijk. Ook 
ben je verantwoordelijk voor het nauwkeurig afwerken van het 
eindproduct. Jouw oog voor kwaliteit is hierbij van groot belang. 

Productiemedewerker m/v

Ben jij iemand die graag zijn handen uit de mouwen steekt 

en nauwkeurig kan werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als productiemedewerker kun jij ingezet wor-
den op de poedercoat afdeling als ophanger/
afhaler. Je hangt de assemblage onderdelen 
op aan haken voordat ze naar de poedercoat 
cabine gaan. Wanneer ze uit de cabine komen 
haal je de onderdelen van de haken af. Je hebt 
oog voor detail, je werkt netjes en kwaliteitsge-
richt. Na een korte inwerkperiode kun je zelf-
standig aan de slag. Het is een pré als je een 
achtergrond hebt in de metaal, maar als jij de 
juiste werkmentaliteit hebt en graag wilt leren, 
nodigen wij je ook van harte uit om te reageren!

In verband met de zwangerschap van één van onze medewerkers zijn we met ingang van  
1 december voor de periode van 6 maanden voor ons kantoor in Hengelo Gld op zoek naar een:

Office manager 
VOOR 40 UUR PER WEEK

Functieomschrijving
U heeft de verantwoordelijkheid over 
de uitvoering van de secretariaats-
werkzaam heden. Een deel van de 
werkzaamheden bestaat uit het te 

Functie eisen
Voor deze functie denken we aan een 
kandidaat met een secretariële opleiding, 
bij voorkeur Schoevers, uitstekende orga-
ni satorische vaardigheden en voldoende 

In verband met de zwangerschap van één van onze medewerkers zijn we met ingang van 

1 oktober voor de periode van 6 maanden voor ons kantoor in Hengelo Gld op zoek naar een:

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE
VOOR 40 UUR PER WEEK

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

e spect e
Door de sterk aantrekkende markt is een 
voortzetting van het dienstverband na 
6 maanden, fulltime danwel parttime, 
niet uitgesloten.

Functieomschrijving
U geeft ondersteuning aan het secre-
tariaat op ons kantoor te Hengelo Gld.

Functie eisen
Voor deze functie denken we aan een 
kandidaat met bij voorkeur een secreta-
riële opleiding. Voorts verwachten we 
accuratesse, uitstekende contactuele en 
organisatorische vaardigheden.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten 
aan: 

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink 
Makelaars t.a.v. de heer A.J. Lebbink,
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld.
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) 
en beschikt over een eigen sanitair showroom.
Als totaalinstallateur zijn wij actief in de
gehele Achterhoek. Vanwege toename van onze 
werkzaamheden zijn per direct op zoek naar:

EEN VAKBEKWAME

MET VEEL ERVARING
SERVICE MONTEUR / TECHNICUS

Functie omschrijving

Wij vragen

Wij bieden

Heb je interesse?

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

AANGESLOTEN BIJ:

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

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

Tandprotheticus

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

Hospice Zutphen

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

Tandarts:

13 - 14 augustus, F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

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

Steunpunt politie Hengelo

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

Calamiteiten gemeente

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

Wmo-hulpmiddelen

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

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

Dierenkliniek Zutphen

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

Dierenkliniek Bronckhorst

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

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

Stichting Sutfene

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

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

Sensire Medipoint thuiszorgwinkels

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 

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

Buurtzorghuis Warnsveld

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

Sociale teams Bronckhorst

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

Stichting Welzijn Vorden

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

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

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi

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

Annie Mokkink-Kasteel

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

Overig
VVV-kantoor

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

Marlies Meenks

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

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

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

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

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

Vrijwillige ouderen adviseurs KBO gemeente bronckhorst (VOA)

Coordinator: Frida van der Schot, tel. 0575-462992. Hulp bij aanvragen 
WMO. Huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek etc.

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 14 augustus, Dialectdienst in de Geref. kerk, 10.00 uur, 
ds. G. Ruiterkamp uit Wijchen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 14 augustus, geen viering.

Kapel in de Wildenborch 

Zondag 14 augustus, 10.00 uur, ds. H.G. Teeuwen uit Borculo.
1e C: KiA: Zending (LA); 2e C: Eredienst en pastoraat.
N.B.: Deze tweede zondag van de maand geen lunch in de Voorde.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 14 augustus, 10.00 uur, Hr. Rien Baauw.

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 13 augustus, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, 
werkgroep. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 14 augustus, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, werkgroep. 

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. 
Is men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria 
en wordt de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale 
advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

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

Met spoed vrijwilligers ge-
zocht bij kringloopwinkel 
“De Werf”. Voor informatie: 
kom bij ons langs op de Enk-
weg 11 of bel: 06-44629049.
   

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

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

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen.
   

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   

Wespennesten bestrijding 
06-54323046; Martin Spiege-
lenberg.
   

Dorpskerk Vorden organi-
seert: Toeristenconcert 11 
augustus 2016 aanvang 
15.30 uur. Toegang vrij / vrije 
gift aan de uitgang. Laat 
Romantisch zaterdagavond-
concert bij kaarslicht. Zater-
dagavond 13 augustus 2016 
aanvang 22.00 uur. Toegang 
€ 10,= t/m 16 jaar gratis. 
www.vriendenvandedorps-
kerkvorden.nl
   

Kringloop de Boedelhof, 
Enkweg 17b in Vorden di t/m 
vrij 9.00-17.00 zat 9.00-16.00 
laatste zat v/d maand maga-
zijverkoop Bij ons kunt u uw 
in overleg de volgende spul-
len kwijt. meubels, kleding, 
speelgoed, fietsen, prullaria, 
lp/cd, boeken etc. elektro-
nica en witgoed (heel en de-
fect) . bel gerust om te over-
leggen of voor een afspraak. 
tel 0575-555456 of www.de-
boedelhof.nl.
   

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

Te huur of te koop: M.K.Z. be-
drijf buitengebied omgeving 
in gem. Bronckhorst. Optie 
alle mogelijkheden. Tel. 06-
13666467.

10 t/m 16 augustus 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Wo. 10 augustus Champignonsoep / Thaise  kipfilet met rĳst en 
rauwkost

Do. 11 augustus Karbonade de Rotonde met aardappel en groente 
Yoghurt friss met slagroom

Vr. 12 augustus Tomatensoep / Wokki wokki van vis met rĳst en 
rauwkostsalade                                               

Za. 13 augustus Varkenshaas saté met pindasaus gebakken 
aardappel en groente / Ĳs met slagroom 

 (alleen afhalen of bezorgen)
Ma. 15 augustus   Gesloten
Di. 16 augustus       Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade
 Ĳs met slagroom

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

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

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

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

DUIVEN

Zondag 14 augustus
10.00 - 17.00 uur

Horstenpark
Horstenparklaan 4

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

 VIVA LA VLO 
HENGELO [gld] 

VLOOIENMARKT 
KOFFERBAKMARKT 

Zondag 14 augustus
10.00 - 17.00 uur 

TERREIN: De Hietmaat
Zelhemseweg 15

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



Stuur de coupon zonder postzegel naar 
Stella Fietsen, antwoordnummer 725, 8070 WB Nunspeet

PURMEREND

WADDINXVEEN

BEST

NUNSPEET

ASSEN
TEXEL Nieuw

Oók verhuur!
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Assen
Zeilmakerstraat 30

Best
Bosseweg 35

Purmerend
Netwerk 3

Waddinxveen
Beethovenlaan 72

Nunspeet
Oosteinderweg 90

Den Burg (Texel)
Weverstraat 70

Testen in uw woonplaats?
Bel 0341 - 25 22 66

Fabriek & Testcenter

Oók verhuur!

Gratis!

Naam

Adres

Postcode/Plaats

E-mail

Telefoon

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Dhr. Mevr.

1608.2-HaH-BDU

E-bike Testcenters

208

100.000

83

6

E-bike specialisten

meer dan tevreden klanten!

mobiele teams

 ALTIJD
PRIJS!

GOEDGEVULDE 
FIETSTAS

T.W.V. 

€ 60,-

Tot 5 jaar garantie 2 5 dagen levertijd Laagste prijsgarantie Nederlands kwaliteitsproductGratis demo en service bij u thuis

DEZE ACTIE IS DEZE 
WEEK GELDIG OP:

MAANDAG

8 AUG
WOENSDAG

10 AUG
VRIJDAG

12 AUG
DINSDAG

9 AUG
DONDERDAG

11 AUG
ZATERDAG

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

999,-

LIVORNO
Genomineerd voor 
beste e-bike van 2016

NIEUW

PRACHTIGE PRIJZEN! Bij aankoop 
van een E-bike

FIETSENDRAGER

 2E

 
PRIJS T.W.V. 

€ 419,-

FIETSNAVIGATIE

 3E

 
PRIJS

T.W.V. 
€ 249,-

Tijdens het Stella Prijzenfestijn heeft u altijd prijs! 

Naast een goedgevulde fi etstas t.w.v. € 60,- maakt u 

bij aankoop van een e-bike kans op andere schitterende 

prijzen, waaronder het terugkrijgen van het complete 

aankoopbedrag! Wees er snel bij, want het Stella 

Prijzenfestijn loopt tot zaterdag 20 augustus a.s.*

De winnaars worden op Facebook bekend gemaakt, 

volg Stella dus op: facebook.com/stellafi etsen

ONTVANG HET AANKOOPBEDRAG 
VAN UW E-BIKE RETOUR!

 1E

 
PRIJS

T.W.V. MAX. 
€ 3.099,-

Digitale 
brochure? 
Vraag ‘m aan op 

onze website!
Direct de 
actuele prijz

en?


