
Vetnippel Vol Gas festijn; een festijn vol 
met muziekbands, grasbaanraces, bier 
en gezelligheid. B  5

Niels Kappert, Marthijn Beeftink, Daniël Sasse en Richard Vliem zijn klaar voor de internationale strijd. Foto: Jan Hendriksen. 

Jeugdleden TTV Vorden naar WK in Zweden
VORDEN - Wereldkampioen wor-
den! Dat is de ultieme sportieve 
wens van vier jeugdige touwtre-
kleden van Touwtrekvereniging 
(TTV) Vorden. Het viertal neemt 
met het nationale jeugdteam na-
mens ons land van 8 tot en met 
11 september deel aan de wereld-
kampioenschappen touwtrekken 
die in het Zweedse Malmö plaats-
vinden. Niels Kappert en Marthijn 
Beeftink uit Vorden, Daniël Sasse 
uit Ruurlo en Richard Vliem uit 
Zelhem (allen zestien jaar) zijn 
momenteel met het nationale 

jeugdteam tot achttien jaar in de 
460 kilogram klasse volop in trai-
ning voor dit WK. Wekelijks wordt 
er onder leiding van de trainers 
Albert Weenk (63) uit Borculo en 
Dirk Blijlevens uit Nieuw-Vennep 
op het prachtige sportcomplex 
van TTV Vorden aan de Ruurlo-
seweg in buurtschap Medler ge-
traind voor dit WK.

Door Jan Hendriksen

Als we op een zomerse dinsdag-
avond op het sportcomplex arri-
veren prepareren de vier jeugdle-
den van TTV Vorden zich voor de 
training. Enkele oud-leden komen 
het complex binnendruppelen om 
in het clubgebouw een ‘kaartje’ 
te leggen. ‘Samen Sterk’ staat op 
een uitgesneden eiken plateau bij 
de ingang van het gebouw. “Dat 
is de naam waar het in de touw-
treksport om gaat”, zo verklaart 
de 81-jarige Henk Brummelman 
die aan de wieg van de vereni-
ging stond. Inmiddels maakt het 
Vordense jeugdkwartet de spieren 
wat los.

Sinds 2014 kent TTV Vorden na 
vele jaren weer een jeugdafdeling. 
TTV Vorden neemt sinds vorig jaar 
dan ook weer deel aan de jeugd-
competitie van het Gewest Oost 
van de Nederlandse Touwtrekkers 
Bond (NTB). En met redelijk suc-
ces. Men eindigde in de midden-
moot. En ook dit seizoen draait 
men sportief lekker mee. Met nog 
twee competitiewedstrijden te 
gaan is een podiumplek nog mo-
gelijk.

In Zwitserland 
alvast sfeer en 
ervaring opdoen

Als clubteam neemt het viertal 
met TTV Vorden komend week-
einde in Zwitserland onder leiding 
van hun clubtrainers Richard Be-
rendsen en Dick Schutte deel aan 
een internationaal jeugdtoernooi 
met teams uit Duitsland, België 
Nederland, Zwitersland en Enge-
land.

“Daar kunnen we alvast wat sfeer 
en ervaring opdoen”, zo vertelt 
Richard Vliem als het viertal zich 
in het clubtenue van TTV Vorden 
hijst voor de foto. “Het nationale 
tenue hebben we nog niet binnen”, 
zo verklaart Marthijn Beeftink die 
als ankerman zowel binnen het 
nationale team als TTV Vorden 
optreedt.

Naast de vier jeugdleden van 
TTV Vorden bestaat het nationale 
jeugdteam tot 18 jaar in de 460 ki-
logram klasse uit leden van TTV 
Heure (Borculo), TTV Bekveld 
(Hengelo G), TTV Monnikendam 
en van TTV Oele (Hengelo O).

Teamsport
Touwtrekken is een teamsport die 
zowel fysieke kracht en uit-hou-
dingsvermogen vereist alsmede 
een grote zelfdiscipline van de 
individuele touwtrekker in het be-
lang van de teamprestatie. Touw-
trekken mag dan een simpele 
sport lijken. Bij het touwtrekken is 
veel meer nodig dan alleen maar 
een ‘bonk’ spieren. Marthijn Beef-
tink: “In eerste plaats moeten we 
een team en een volledige eenheid 
vormen om kans op enig resultaat 
te hebben. Dit maakt touwtrekken 
een teamsport bij uitstek.”

Medaille
Vorig jaar na het laatste bondstoer-
nooi van het Gewest Oost bij TTV 
Vorden spraken Marthijn Beeftink 
en Richard Vliem de hoop uit om 
ooit eens aan een EK of WK te mo-
gen deelnemen. En zie: amper een 
jaar later is het al zover.

“Maar deze jongens hebben mid-
dels selectiewedstrijden zich dan 
ook overtuigend voor het nationa-
le team geplaatst”, zo vertelt trainer 
Albert Weenk die al meer dan vijf 
decennia in de touwtreksport ac-
tief is. Of het nationale jeugdteam 
van Nederland kanshebber is voor 
een medaille? Albert Weenk: “Dat 
is moeilijk in te schatten. Maar 
daar gaan we natuurlijk wel voor.”

 

Start van 
het nieuwe 
seizoen Vordens 
Mannenkoor
VORDEN - Op maandag 22 oktober 
begint het tachtigjarig koor weer 
aan het nieuwe zangseizoen.

Op weg naar het grote jubileum-
concert op zaterdag 22 oktober 
moet er onder de enthousiaste lei-
ding van dirigent Christi Guenov 
nog heel veel werk verzet worden.

Nieuwe zangers
Een uitgelezen moment voor 
nieuwe zangers om in te stappen. 
Vooral tenoren zijn heel erg wel-
kom maar uiteraard alle andere 
stemmen ook.

De repetities worden gehouden 
in Kuturhus het Dorpscentrum 
van 20.00 tot 22.00 uur. Voor meer 
informatie kunt u telefonisch con-
tact opnemen via onderstaand te-
lefoonnummer. 
   

 ■ 0575 - 523054

Volop nostalgie 
tijdens 40ste 
Kastelenrit
Zondag 14 augustus vormde 
Vorden het decor voor de 40ste 
Kastelenrit. Het hoogtepunt 
van de rit vormde tweemaal de 
doorkomst van het defilé door 
de dorpskern.
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PRACHTIGE PRIJZEN!
KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 
VERDER OP IN DEZE KRANT

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

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

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

UITVAARTVERZORGING

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

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

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

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

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Openingstijden
Ma. t/m vr. 8.00 tot 16.00 uur
Za. 8 tot 13.00 uur

Inkoop van o.a.: 
 IJzer  Metaal

Tevens ook brengpunt van uw bedrijfsafval:
 Groenafval  B-S afval 
 Houtafval   Puinafval

  Oud papier

BRANDENBARG V.O.F.

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK
Ruurloseweg 2
Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

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

Maandaanbieding 
:

HENGELO TOEN & NU 
Op zondag 28 augustus a.s. organiseren de samenwerkende instanties Marktvereniging Hengelo, Hengelose 
Ondernemersvereniging, Horeca Hengelo en de Oudheidkundige vereniging een evenement van 13.00 
tot 18.00 uur in het centrum van Hengelo, waarbij de promotie van Hengelo en alles wat daar gebeurt voorop 
staat. De Marktvereniging neemt het veiling-gedeelte voor haar rekening. Wij zijn op zoek naar artikelen die men 
wil laten veilen door een ervaren veilingmeester. Wij denken aan oud gereedschap, oud instrumentarium, oud 
keukengerei en paard-gerelateerde artikelen. Die artikelen zijn na voorafgaande melding per telefoon of e-mail 
bij de Marktvereniging in te leveren. Er wordt op zaterdag vooraf een kijkdag gehouden ter informatie (oude 
Expert Arendsen).
Melding bij: A. van Ingen 0314-641076 anton.van.ingen@hetnet.nl
 J. Dinkelman 0575-462030 j.dinkelman@kpnmail.nl
 B. Schlief 0575-462220 bwschlief@solcon.nl

Zondag 28 augustus
13.00 tot 18.00 uur
centrum van Hengelo

Ondanks moeilijke tijden, is toch nog onverwacht 
overleden onze lieve zus, schoonzus en tante

Alberta Gesina 
Groot Bramel - Ruiterkamp

Bertha
sinds 21 april 2011 weduwe van

Harrie Willem Groot Bramel

* Almen,  † Vorden,
15 maart 1926 11 augustus 2016

 Terwolde:  T. Ruiterkamp †
  J.E. Ruiterkamp - Willemsen

 Epe: J.M. Ruiterkamp
  A.M. Ruiterkamp - Kloosterboer

  Neven en nichten

Vorden, De Lindenhof

Correspondentieadres:
J.M. Ruiterkamp, Drachterweg 7, 8161 NZ Epe.

De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag 
17 augustus om 15.00 uur in de aula van Crematorium 
de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen. 
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
tussen 14.40 en 14.50 uur. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de 
koffiekamer van het crematorium.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

ZATERDAG 15 OKT APPELPERSDAG 
zie onze site (aanmelding vereist)

NIEUWE OOGST DELCORF APPELEN ...........kilo 0.99
OF

NIEUWE OOGST TRIUMPH HANDPEREN ...kilo 0.99
Heerlijke zoete witte 
VICTORIA DRUIVEN .......................................500 gram 0.79
Nog volop

PRUIMEN UIT DE BONGERD ...........500 gram 0.99
GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361

WWW.DEKRUISBRINK.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten. Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen 
na 300 meter links. Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en actie’s!

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!

EEN DIERBARE
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Volop nostalgie tijdens jubileumeditie 
Vordense Kastelenrit

VORDEN - Waar kan een Kaste-
lenrit voor rijtuigen en aanspan-
ningen beter plaatsvinden dan 
in Vorden. Zondag 14 augustus 
vormde het Achtkastelendorp 
voor het 40ste achtereenvolgen-
de jaar dan ook het decor voor 
de rit die weer veel nostalgie 
uitstraalde. Een lange stoet van 
ruim zeventig deelnemende rij-
tuigen en aanspanningen uit het 
gehele land reden langs diverse 
kastelen met een sherrystop in 
een weiland tussen boerderij 
De Nijhof en de achterzijde van 
Kasteel De Wiersse aan de Scho-
neveldsdijk. Het hoogtepunt van 
de rit vormde tweemaal de door-
komst van het defilé door de 
dorpskern van Vorden waarbij 
zich een aanspanning met een 
brouwerijwagen van Heineken 
en een lijkkoets aansloten. Het 
defilé werd door Frank Dekker 
bij Hotel Bakker van vakkundig 
commentaar voorzien.

Door Jan Hendriksen

“Moeten we hier tussendoor”, zo 
vraagt een van de menners als 
hij met zijn imposante ‘klavertje 
drie’ Stanhope Pheaton rijtuig het 
erf van boerderij De Nijhof (1842) 
aan de Schoneveldsdijk oprijdt. 
De doorgang tussen de boerderij 
en de bijna eveneens twee eeuwen 
oude schuur geeft over de Baakse 
Beek toegang tot de achterzijde 
van Kasteel De Wiersse waar leden 
van de Vordense folkloristische 
dansgroep De Knupduukskes in 
vol ornaat staan te wachten om tij-
dens de sherrystop de deelnemers 
een ‘borrel’ in te schenken. In-
middels arriveert de geluidswagen 
waarin Gerard Smeenk de belang-
stellenden langs de route verwel-
komt ook op het terrein, gevolgd 
door Frank Dekker.

Dekker is een van de mannen van 
Menvereniging In de Reep’n die 
voor de organisatie van de Kas-
telenrit tekent. Dit jaar voor het 
veertigste achtereenvolgende jaar. 
“En voor deze jubileumeditie heb-
ben we vanmiddag iets extra’s voor 
het publiek in petto tijdens het de-
filé in het dorp.

Zo hebben we in samenwerking 
met Hotel Bakker en De Herberg 
een originele bierwagen voor de 
rit naar Vorden weten te halen en 
heb ik persoonlijk bemiddeld dat 
er een lijkkoets in het defilé mee-
rijdt. Die laatste is misschien wel 

een beetje een vreemde eend in de 
bijt. Maar we vonden wel dat dit 
in het ‘plaatje’ paste”, zo verklaart 
Dekker als Vordenaar Wim Groot 
Nuelend (69) met zijn jachtwagen 
met daarvoor in het span twee 
Gelderse paarden Zinanda (12) en 
Nanda (5) ook bij de sherrystop 
arriveert.

Tweemaal 
doorkomst door 
dorpskern

Zwaaien
Het is voor Groot Nuelend de 
tweede maal dat hij aan de rit deel-
neemt. “De jachtwagen heeft een 
jaar of acht in de schuur gestaan. 
Ik heb de wagen tien jaar geleden 
van mijn oom Hendrik Bogchelm-
an overgenomen die in de eerste 
25 jaar steevast met de wagen aan 
de Kastelenrit deelnam.” Naast 
Wim zit Reini Groot Nuelend op 
de bok en achter in de wagen Tea 
Groot Nuelend en Gerrit en Gerrie 
Nijenhuis. Het vijftal geniet volop 
van de rit en zwaait dan ook naar 
menige bekende tijdens de tocht.

Inmiddels schuifelt in het weiland 
achter Kasteel De Wiersse met 
een oude kruiwagen, die Jan Keu-
rentjes van boerderij De Nijhof 

spontaan beschikbaar stelde, Riek 
Sloot (80) uit Vorden in haar au-
thentieke zondagse klederdracht 
rond om de deelnemers van een 
glaasje sherry of een andere ver-
snapering te voorzien. Sloot was er 
ook tijdens de eerste editie van de 
rit al bij. “Ik heb maar enkele ritten 
overgeslagen”, zo vertelt Riek als ze 
koetsier Eppie Klomphaar (74) uit 
Laren, die de Jachtwagen van Ho-
tel Bakker ‘bestuurt’, van een ver-
snapering voorziet.

Iets later dan het tijdstip in het 
programmaboek aangeeft, ver-
trekt het laatste rijtuig naar de 
oprijlaan van Kasteel De Wiersse 
om vervolgens koers te zetten naar 
Kasteel Den Bramel, waar de start 
voor het eerst plaatsvond vond en 
ook als rustlocatie voor de lunch 
dient.

Wachten
Het defilé, dat zondagmiddag 
even op zich liet wachten, liet zien 
dat niet alleen de rijtuigen een lust 
voor het oog zijn. Ook de koet-
siers en bemanning hadden hun 
kleding aangepast aan de stijl van 
hun rijtuig. De mooiste koetsen 
en rijtuigen kregen na afloop van 
het defilé, die door twee ‘politie-
agenten’ (Hans Krabbenborg en 
Maaike Pierik) te paard (Belgen) 
vooraf ging, een speciale plaats op 
de parkeerplaats van Hotel Bakker. 
Daar kon het publiek het ‘rijdend 
museum’ nogmaals van dichtbij 
aanschouwen.

Programma en activiteiten Oranjefeest 
Vierakker-Wichmond

VIERAKKER/WICHMOND - Eind au-
gustus wordt het jaarlijkse Oran-
jefeest in Vierakker-Wichmond 
weer gehouden. Na een dave-
rend succes van de 2.0 variant in 
2015 is ook dit jaar besloten om 
hetzelfde recept te hanteren. De 
hoofdingrediënten hiervan zijn 
gezelligheid en saamhorigheid!

De start van het feest vindt plaats 
op zondag 21 augustus met een 
fantastische fietstocht door paad-
jes waar nog niet veel mensen 
zijn geweest. Opgave hiervoor bij 
D’n Olde Kriet vanaf 12.30 uur, 
waar rond 17.00 uur ook de offici-
ele opening is. De dinsdagavond 
staat in het teken van karaoke bij 
D’n Olde Kriet. De kids geven het 
voorbeeld om 18.30 uur, waarna 
de ouderen het stokje overnemen.

De seniorenavond wordt gehou-
den op donderdag bij het Ludge-
rusgebouw, waar cabaretgroep 
BoeB’n een spetterend optreden 
gaat verzorgen. Bij D’n Olde Kriet 
speelt ‘s avonds de band Mig Buff 
vanaf 20.30 uur.

Vrijdag 26 augustus worden ‘s 
middag de kinder- en volksspelen 
gehouden, zoals vrije baanschie-
ten, spijkerslaan en dogkar-rijden. 
De feestavond wordt muzikaal op-
geluisterd door de topbands Strike 
en You & Me, in een feesttent met 
onder andere een prachtige brui-
ne bar.

De strijd om de titel schutters- en 
knuppelkoning(in) barst los op 
zaterdagmiddag, waarna ‘s avonds 
gefeest kan worden op de klanken 
van Rob & Sanders Van-de-Hak-
op-de-tak-show.

Een absolute aanrader is de grote 
optocht op zondagmiddag. Dit is 
de kroon op het werk van veel wa-
genbouwers en zeker de moeite 
waard om te bekijken. Het Oran-
jefeest sluit ‘s middags af met de 
band Anderkovver die de menigte 
in hogere sferen gaat brengen.

Meer informatie en foto’s kunt u 
ook vinden via onderstaande web-
sites.
   

 ■ oranjefeestvierakker-
wichmond.nl ■ facebook.com/oranjecomitevw ■ achterhoekfoto.nl

Koetsiers en bemanning hadden kleding aangepast aan rijtuig. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink

Voor een eerlijk en goed advies. 
E-Bike verkoop, service en onderhoud. 

Gespecialiseerd in Race en MTB

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

Het hoogtepunt van de rit vormde tweemaal de doorkomst van het defilé door de dorps-

kern. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink

Activiteiten agenda
Op maan-, woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   zomerstop
Elke dinsdag Handwerken-Handvaardigheden zomerstop
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Za. 10 september   Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
 In Ludgerus gebouw Vierakker
Elke dinsdag Jeu de Boules 10.00 - 11.30 uur
 bij mooi weer, info tel. 520452

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl 

@welzijnvorden

Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

Stichting Welzijn Vorden orga-
niseert samen met Seniorweb 
cursus iPad. De cursus start op 
15 september in Vorden en 13 
september in Hengelo. Er zijn 
maximaal 5 cursisten per les. 
De docenten, Gerrit Terpstra en 
Henk Roes, nemen de lesstof ple-
zierig met de deelnemers door. 
Dan blijkt dat er veel met een 
iPad gedaan kan worden zoals: 
mail versturen, het versturen van 
foto’s, surfen op internet enz. Te 
veel om op te noemen. Opgave 
tot 26 augustus a.s. Ook is er een 
cursus voor gevorderden.

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

Alvast noteren. 10 september a.s. 
is er Repair Cafe in Kulturhus het 
Dorpscentrum in Vorden.  Tijd: 
10.00-12.00 uur. Bezoekers nemen 
van thuis kapotte spullen mee. 
Deskundige vrijwilligers bieden 
hun hulp aan bij het repareren. Al-
leen materiaal wordt in rekening 
gebracht. Spullen die niet gerepa-
reerd kunnen worden, neemt de 
bezoeker mee terug naar huis.

Nieuw in het REPAIR CAFE:  
Inloop vragenuur over iPhone 
of iPad!
Hebt u een iPhone of iPad, maar 
loopt u tegen problemen aan of 
blijft de werking soms nog een 
raadsel? Tijdens het Repaircafé 
kunt u met uw eigen iPhone of 
iPad langskomen om uitleg te vra-
gen over iets waar u niet uitkomt. 
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 GRAM 
BEENHAMSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runder
entrecote

895
500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde 
schnitzels

695
4 stuks

SPECIAL

Baksteentje

150
100 gram

MAALTIJD IDEE

Babi
pangang

550
500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 20 augustus

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

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

REPARATIE EN 

VERKOOP VAN 

ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 

EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 

 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem

Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
Heerlĳ k zoet en sappig kom proeven .......

KIYOMI’S (kruising mandarĳ n/sinaasappel)  kilo
                             

Ze zĳ n er weer uit ITALIE........

Zoete witte VICTORIA DRUIVEN  kilo                          
                           

Van onze vaste teler uit de Koekoek .........   

HOLLANDSE ANDĲ VIE
 400 gram gesneden of heel een kilo
                                                                                                            

Rĳ k aan vezels, vitaminen en mineralen...........     

ZOETE AARDAPPELEN  500 gram                         

0.99

Geldig van dinsdag 16 t/m 22 augustus 2016

2.49

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

2.49

1.29

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!



Zwem4daagse
VORDEN - Van maandag 22 t/m 
vrijdag 26 augustus organiseert 
zwembad In de Dennen voor de 
42ste keer de Zwemvierdaagse. Vier 
keer (vijf dagen mogelijk) zwem-
men kinderen 10 banen en volwas-
senen 20 banen. Ook voor kinde-
ren zonder zwemdiploma is er een 
spetter-vierdaagse (10 baantjes in 
het ondiepe). Daarnaast zijn er ‘s 
avonds leuke activiteiten. Start is 
op 22 augustus om 18.30 uur. Kos-
ten: 5 euro inclusief vier keer entree 
(abonnementhouders 4 euro). 

   

Trainer Ratti

KRANENBURG - Het bestuur van sv 
Ratti, Kranenburg, zoekt een voet-
baltrainer voor de beide dames 
seniorenteams. Taken zijn de ge-
zamenlijke trainingen op de dins-
dagavond en donderdagavond ver-
zorgen en het eerste damesteam 
begeleiden en coachen tijdens de 
wedstrijden.Het eerste damesteam 
speelt in de vierde klasse zondag, 
het tweede damesteams speelt in 
de vijfde klasse zondag. Informatie 
en/of solliciteren (voor 10 septem-
ber) mail voorzitter Bert Tuinman: 
tuinmanbert@hotmail.com. Graag 
voorzien van motivatie/ervaring.

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl
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verkoop@contact.nl
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ContactFestijn met ‘brullende’ motoren en muziekbands
KRANENBURG - Muziek en brul-
lende motoren aan de Eikenlaan 
in Kranenburg. Het was afgelopen 
zaterdag weer tijd voor het jaarlijk-
se Vetnippel Vol Gas festijn. Een 
festijn vol met muziekbands, gras-
baanraces, bier en gezelligheid. 
Zaterdagmiddag was er volop 
aandacht voor de grasbaanraces 
in vier verschillende klassen en ‘s 
avonds was er volop muziek in de 
tent. Hoewel! De crosswedstrijden 
en de muziek overlapten elkaar in 
de namiddag en in het begin van 
de avond dit jaar zich voor het 
eerst. En dat pakte goed uit.

Door Jan Hendriksen

‘De Vetnippel voor Smering + Ver-
maak’ staat er op een groot bord 
als we het terrein van ‘boer Wes-
selink’ aan de Eikenlaan betreden. 
De deelnemende crossers aan de 
grasbaanraces op de recent geoog-
ste graanakker hebben in het ren-
nerskwartier er hun ‘tenten’ opge-
slagen. Wat direct opvalt is dat het 
feestterrein wat verderop ligt rich-
ting het crossbaan. “We hebben 
inderdaad het terrein anders inge-
richt. We hebben het samen laten 
smelten. En dat moet de sfeer ten 
goede komen. We laten het laatste 
gedeelte van de cross en de eer-
ste muziekoptredens nu naadloos 
met elkaar versmelten. In andere 
jaren zat er altijd een ‘pauze’ tus-
sen de cross en de optredens van 
de bands”, zo verklaart bestuurslid 
Eelke van Ark van de organiseren-
de stichting Vetnippel Vol Gas.
De deelnemende renners maken 
eerst even aan aantal proefron-
den om de baan te verkennen. 
Vol gas wordt er al rondgereden. 
En dan om half iets voor half vier 
klinkt middels een carbidbus het 
eerste startschot voor de jeugdige 
deelnemers. De organisatie van de 
cross is in handen van leden van 

de Vordense Auto- en Motorsport 
Club (VAMC) De Graafschaprij-
ders. Er volgen mooie en spannen-
de wedstrijden in de vier verschil-
lende klassen:jeugd 65/85cc, seni-
oren, zijspannen en quads. Tevens 
was er een race met klassieke mo-
toren en voor de 125cc jeugd de 
Mischa Kuit Bokaal. Uiteindelijk 
won bij de jeugd 65/85cc Marnicq 
Tuininga voor Jarno Bleekman en 
Samuel Zwetheul. De wedstrijd 
bij de senioren bracht de jeugd de 
overwinning. Na een heftig duel 
won Thijs Bulten uit Vorden de 
wedstrijd voor Bas Klein Haneveld 
en Erwin Plekkenpol.

Mischa Kuit Bokaal
De zijspanfinale werd een prooi 

voor het duo Werner Nijman en 
Colin Makkink. Björn Dinkelman 
en Ge Nijenhuis werden tweede 
en Marco Visser en Harro Waan-
ders derde. Bij de quads was Luc 
van Lenning uit Hengelo onge-
naakbaar en pakte de winst voor 
Patrick Lenselink. De Classic 
klasse werd een prooi voor Vor-
denaar Winank Hoenink, Robert 
Dorland werd tweede. En dan 
de Mischa Kuit Bokaal. Een wed-
strijd met de helden van circuit 
Delden zoals de jeugd liefkozend 
genoemd worden bij de VAMC De 
Graafschaprijders. Een klasse met 
125cc tweetakt motoren met vanaf 
de start een overtuigende Thijs 
Bulten uit Vorden die gelijk het la-
ken zijn kant op trok en met voor-

sprong won. De tweede plaats was 
voor Vordenaar Björn Wisman en 
Hengeloër Jan Willem Arendsen 
werd derde.
Tijdens de finalewedstrijden 
speelde op het buitenpodium de 
band Mig Buff die op het aller-
laatste moment Verdwaald ver-
ving. Later op de avond speelde 
Dr. Booze en Strike in de tent en 
The Chess Blues Band op het 
buitenpodium. De organisatoren 
keken na afloop terug op een suc-
cesvolle vernieuwde en goed be-
zochte zevende editie van Vetnip-
pel Vol Gas.
   

 ■ Zie voor meer foto’s 
achterhoekfoto.nl

VORDEN - Dit jaar gaat de vierde 
carbagerun brommereditie van 
22 tot 26 augustus van Venray 
naar Lyon toe over hooggebergtes 
heen. Theo Steentjes doet dit jaar 
ook mee. Met vier mannen gaan 
ze deze zware tocht rijden. Twee 
familieleden van Theo uit Warns-
veld rijden met een gesponsorde 
bus van Pasman mee, waar de ba-
gage en de reserveonderdelen in 
mee kunnen. 

Waarom gaat Theo Steentjes dit 
doen op 65-jarige leeftijd? “Ik doe 
mee, omdat ik op deze bijzon-
dere wijze mijn droom wil laten 
uitkomen. Ook doe ik dit om een 
bijdrage te leveren aan Stichting 
Intermobiel die zich inzet voor 
jongeren in Nederland die een li-
chamelijke handicap of chronische 
ziekte hebben. Mijn dochter Veroni 
is bedlegerig en heeft Intermobiel 
in 2001 opgezet om lotgenoten te 
helpen door haar kennis en erva-
ring te delen, zodat niet iedereen 
hetzelfde wiel hoeft uit te vinden.” 
Intermobiel biedt een luisterend 
oor en geeft aandacht aan jongeren 
die vaak eenzaam zijn, omdat ze 
onbegrepen en ongezien zijn. In-
termobiel geeft deze jongeren een 
stem en een gezicht, zodat mensen 
weten dat ze bestaan. Deze vrijwil-
ligersstichting krijgt geen subsidies 
en is geheel afhankelijk van giften, 
donaties en de opbrengst van lu-
dieke acties. Intermobiel heeft de 
Anbi status.
Steentjes vervolgt:”Ook rijd ik al 
lang motor en het was een lang 
gekoesterde wens van mij om een 

oude brommer aan te schaffen. 
Dit was dus de aanleiding om deze 
tocht te gaan ondernemen en een 
oude Zundapp uit 1975 te kopen, 
wat overigens ook het geboortejaar 
van mijn dochter is.” De brommer 
moet ouder dan 1996 zijn en mag 
niet meer dan € 500,- kosten. Een 
zware beproeving dus voor deze 
vader en opa die zijn droom uit gaat 
laten komen. Er zijn diverse parti-

culieren en bedrijven uit de regio 
die Theo Steentjes steunen, maar 
hij hoopt dat nog meer mensen 
hem tijdens deze bijzondere tocht 
willen steunen door een bijdrage 
over te maken naar Stichting Inter-
mobiel NL 65 RABO 036.11.14850 
o.v.v. Theo naar Lyon.
De startplaats is in Venray. Route: 
Dag 1: Venray - Malmedy (via Duits-
land naar België); Dag 2: Malmedy 

- Sarreguemines (door Luxemburg 
naar Frankrijk); Dag 3: Sarreguemi-
nes - Vogezen (pittige route met de 
finish in deze Franse bergketen); 
Dag 4: Vogezen - Juragebergte (een 
klein stukje Zwitserland in de rou-
te) en Dag 5: Juragebergte - Lyon. 
   

 ■ www.intermobiel.com ■ www.carbagerun.nl

Vordense Theo Steentjes vervult jongensdroom

De zijspanfinale werd een prooi voor het duo Werner Nijman en Colin Makkink. Foto: Jan Hendriksen. 

Theo Steentjes rijdt in vijf dagen op een oude Zundapp uit 1975 naar Lyon toe. Foto: PR
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400 g

1.99
4 stuks

0.99

1.99
v   van 2.79

1.19
v   van 1.99

2.49
v   van 3.19

0.79
v   van 0.99

3.99
v   van 4.69

0.79
v   van 0.99

410 g

2.29
300 g

2.69

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

WEEKEND AANBIEDINGEN

VERS AANBIEDINGEN
2 kilo
PERZIKEN

Per kilo

KIPPEN-
BOUTEN*

Per kilo
SAUCIJZEN*

10 stuks

WITTE
BOLLEN

BUCKET MARS, 
SNICKERS, TWIX

Per stuk
TRIO SLA

500 g

RODE 
DRUIVEN

GEMARINEERDE
SPEKLAPPEN*

MEERGRANEN 
EIERKOEKEN

GEMARINEERDE
VARKENSHAAS-
SPIESEN*

NIEUW!
Vrijdag

 19-08 t/m 
zondag 
21-08

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

Natuurlijk
Aldi!

NIEUW!
Maandag

 15-08 t/m 
zondag 
21-08

€

€

Deze week maken wij extra veel:

KARDINAALSCHNITTEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Met schuim, cake, eigengemaakte

luchtige slagroom en poedersuiker

voor7.75van9.75

Actie geldig van woensdag 17 t/m dinsdag 23 augustus 2016

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars



Monuta Vorden trakteert ouderen op ijs

Directie positief 
over sympathiek 
initiatief
VORDEN - Monuta Vorden trak-
teerde op dinsdag 9 augustus be-
woners van Sensire De Wheme in 
Vorden op een heerlijk ijsje. Voor 
de ouderen was het een zomerse 
en smakelijke verrassing. “En voor 
ons een hele gezellige middag”, 
meent uitvaartverzorger Wilko 
Eijkelkamp.

“Natuurlijk hebben we wel van 
tevoren de directie op de hoogte 
gesteld. En zij vonden het een 
sympathiek initiatief. Zelf vinden 
we het ook leuk om de bewoners, 
familie en personeel te verrassen 
met een lekkere traktatie.”

Positieve reacties
In totaal zijn er 100 ijsjes uitge-
deeld. En de reacties zijn vooral 
positief. Bewoners, personeel en 

familie lieten zich het ijsje goed 
smaken en hopen dat we volgend 
jaar weer langs zouden komen. 
Met het uitdelen van ijsjes wil 
Monuta Vorden graag lokaal iets 
doen voor mensen. “Als uitvaart-

verzorger zijn we vaak bezig met 
verdrietige onderwerpen. Met 
deze actie kunnen we op positieve 
wijze een andere kant van onszelf 
laten zien.”

   

Na regen komt De Zonnebloem
Heerlijke 
hapjes werden 
rondgedeeld
VORDEN - Het was op een woens-
dagmiddag begin augustus 2016. 
Terwijl het volgens het weerbe-
richt een zonnige dag zou gaan 
worden, bleef de druilerige motre-
gen de hele dag vallen. Maar niet 
in Wichmond. Daar begon opeens 
de zon te schijnen. Al enkele we-
ken waren vrijwilligers bezig om 
gasten uit te nodigen voor een 
gezellige middag, met picknick en 
high tea. Dit alles in een buiten lo-
catie van één van de vrijwilligers.

Grote vazen gevuld met enorme, 
uitnodigende zonnebloemen ver-
welkomden de gasten die zich in 
grote getallen hadden opgegeven. 
Bijna vijftig in totaal. Allen zochten 

naar een plekje onder het tentdoek 
of de luifel. Bij de koffie en de thee 
werden tal van heerlijke hapjes 
rondgedeeld. Zo proefde men een 
soes, een plak arretjes cake, een 
schuimpje en gesuikerde wafels 
.men liet zich dit alles goed sma-
ken en met goedkeurende knikjes 
naar de buurman of buurvrouw 
werd te kennen gegeven dat men 
bijzonder van dit alles genoot.

Gezellige 
middag met high 
tea en picknick

En al bleef het motregenen, bin-
nen deze groep gasten en vrijwil-
ligers leek de zon steeds feller te 
gaan schijnen. Want er was aan-

dacht voor elkaar, men luisterde 
naar elkaar en men genoot. Van al-
les wat er om hen heen gebeurde. 
Zo ook van iemand die eigenaar is 
van een middel groot draaiorgel.

Deze antieke kist bleek heel bij-
zondere klanken te kunnen voort-
brengen. Het las van papier welke 
noten het moest spelen. En al 
bleek door de hoge luchtvoch-
tigheid de klank bij ons niet al-
tijd zuiver binnen te komen, het 
mocht onze pret niet drukken. 

Toen het einde van de middag in 
zicht kwam werd aan alle aanwe-
zigen een zonnebloem uitgedeeld, 
met het verzoek om nog even ge-
zamenlijk op de foto te gaan.

Al met al kunnen we in Wichmond 
terug kijken op een heerlijke en 
bijzonder zonnige middag. Laat de 
Zonnebloem maar schijnen!

‘t Hekke van de inschrijving voor ‘De 
Stugge Veer Brommercross’ is löss

WICHMOND - Zondag 11 septem-
ber is het zo ver: Jong Gelre Vor-
den-Warnsveld organiseert de 
eerste De Stugge Veer Cross. De 
botsauto’s, de tent en de rest van 
de Wichmondse kermis zullen 
worden verruild voor een heuse 
motorcrossbaan met feesttent. 
Om 9.30 uur gaat het (start)
hekke löss. De eerste machines 
zullen dan de speciaal aange-
legde baan op het kermisterrein 
in Wichmond betreden. Het pu-
bliek is verzekerd van spektakel.

‘Wat moet ik mij daar bij voorstel-
len?’ zult u zich afvragen. Welnu, 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld 
heeft de motorsport omarmd en 
vindt het tijd voor een échte cross-
wedstrijd voor de lokale helden. 
Daarom wordt er niet alleen in de 
MX 1 en MX 2 gestreden, maar ook 
in de quadklasse en in de klasse 
tot 125 cc. Daarnaast is er de spe-
ciale ‘paradeklasse’ (de brommer/
damesklasse) waarvoor iedere en-
thousiasteling wordt uitgedaagd. 
Deelnemen aan de brommer/da-

mesklasse is zeer laagdrempelig.

Veel rijervaring of een rijbewijs is 
niet nodig en tevens zit er geen 
leeftijdsgrens aan deze klasse. Het 
enige wat nodig is, is een goed hu-
meur en een voertuig. Dus heb je 
nog een oude Kreidler, Puch Maxi 
of Honda MT ergens achter in de 
schuur staan, bedenk je dan niet 
en ga naar de website van Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld en geef 
je direct op. De inschrijfmiddag 
is reeds geweest en verschillende 
klassen zitten al behoorlijk vol.

Uiteraard is er deze middag ook 
genoeg vertier voor de kinderen. 
Klokslag 16.00 uur zal in de tent 
het feest losbarsten met De Tali-
band en the Uppercats! Graag tot 
ziens op 11 september! Voor meer 
informatie, zie de websites.
   

 ■ facebook.com/
destuggeveercross ■ www.jong-gelre.nl

   

Feestavond seniorensoos

VIERAKKER/WICHMOND - De feest-
avond binnen het kader van de 
Oranje feestweek valt dit jaar op 
donderdagavond 25 augustus. 
Aanvang 19.30 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur. Locatie Ludge-
rusgebouw te Vierakker. Voor u 
zullen optreden het Cabaret Boe-
B’n!, bestaande uit acht mannen 
en vrouwen met zang, muziek en 
cabaret. Niet meer zo piep, maar 

wel bruisend, scherp, emotio-
neel, improviserend en met veel 
humor. Tevens, zijn er , zoals elk 
jaar weer mooie prijzen te winnen 
in de verloting, waaraan de mid-
denstand uit de omgeving royaal 
een bijdrage levert. Alle senioren 
uit Wichmond-Vierakker en om-
geving worden van harte uitgeno-
digd voor dit feestelijke en gezel-
lige samenzijn.

   

Dienst ‘Samen door één deur’

WICHMOND - Zondag 21 augustus 
om 10.00 uur vindt er een oecu-
menische openluchtdienst met 
het thema ‘Samen door één door’ 
plaats in de pastorietuin naast de 
Protestantse kerk van Wichmond, 
Dorpsstraat 18. Dit is het begin 
van het jaarlijkse Oranjefeest Vier-
akker-Wichmond. De dienst gaat 

uit van de Protestantse gemeente 
te Wichmond en de RK parochie 
te Vierakker. Voor de kinderen is 
er tijdens de dienst een knutsel-
activiteit onder de kastanjeboom. 
Voor de kleintjes is er ook opvang. 
Na de dienst is er koffie, thee, li-
monade en iets feestelijks. Ieder-
een is welkom!

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp trakteerde inwoners van Sensire op ijsjes. Foto: PR

(Advertorial)

Introductiecursus 
Zen bij Zen.nl Lochem
Hoe houd ik de rust en energie van de vakantie veel beter vast?

Begin september start er weer 
een introductiecursus zenme-
ditatie bij Zen.nl Lochem. Je 
leert mediteren en er komen 
veel praktische onderwerpen 
aan bod, waaronder: leren om-
gaan met stress, keuzes maken, 
meer rust, aandacht en geluk. 
We leggen de relatie tussen me-
ditatie en de praktische toepas-
sing ervan. In augustus zijn er 
gratis proeflessen. 

Zen.nl Lochem: 
Meditatie met effect
Zen is een meditatietechniek die 
als training te vergelijken is met 
mentale en lichamelijk fitness. 
Zen betekent letterlijk concentra-
tie. Centraal staat het trainen van 
je aandacht. Mensen die gaan 
mediteren merken al snel de re-
sultaten ervan. Ze kunnen zich 
vaak beter concentreren, slapen 
beter, hebben meer rust en ener-
gie en zijn creatiever. Zowel privé 
als in het werk leidt zen tot ver-
dieping, makkelijker keuzes ma-
ken en beter functioneren. 

Gratis proeflessen in augustus
In augustus worden er weer gra-
tis proeflessen gegeven. Je krijgt 
tijdens de proefles uitleg over 
zen en een eerste introductie in 
de beoefening ervan. Bovendien 
maak je kennis met de leraren, 
de mooie meditatieruimte en de 
praktische inhoud van de intro-
ductiecursus. 

Aanmelding en info: 
www.zen.nl/lochem        

Illustratie Dick Bruna©copyright zen.nl 
Mercis bv, 1993

Dinsdag 16 augustus 2016 7Contact Bronckhorst Noord



Donderdag 25 Augustus 
Seniorenavond in het 
Ludgerusgebouw 19:30 uur  
zaal open 19:00 uur Cabaretgroep: BoeB n 

Vrijdag 26 Augustus 
Kinderspelen in de feesttent 14:00 uur 

Ouderwetse gezelligheid met 
YOU & ME en STRIKE  
in de feesttent 20:30 uur 

Zaterdag 27 Augustus  
Vogelschieten / –gooien Tent open 13:30 uur 
Rob & Sander  Van de Hak op de tak show tent open 21:30 uur 

Zondag 21 Augustus 
Oecumenische viering,  
PK Wichmond 10:00 uur  
Oriënteringsrit start bij  
D n Olde Kriet 12:30 uur  

Vanaf 15:00 uur in de tent,  

maakt Anderkovver er een groot feest van! 



Laatste open tuin dag op buitenplaats 
De Wildenborch
WILDENBORCH - Wie in deze tijd 
een wandeling maakt door de tui-
nen van de Wildenborch, zal de 
zoete zomer stilte ervaren die zo 
kenmerkend is voor de maand au-
gustus. De tuinkamers in Engelse 
landschapsstijl met hun strak ge-
schoren hagen, zullen de wande-
laars verrassen. 

De bloemenborders zijn kleurrijk 
en de insecten, zoals hommels, li-
bellen en bijen, vliegen nog volop 
om de honing binnen te halen. 
Het water in de grachten en vij-
vers herbergt jonge eenden en 
meerkoeten en hier en daar bloeit 
de waterlelie. Het pijlkruid steekt 
scherp uit het water en vele oever-
planten sieren de waterkant. De 
zichtlijnen trekken de aandacht 
naar het Achterhoekse land, dat 
zich achter de bomenrijen uit-
strekt. Fier staan de monumentale 
beelden - gereinigd en gerestau-
reerd - in het gras, tussen de bloe-
men, op de muren en bij de brug. 

En de oude bomen overzien dit 
alles met hun hoge bladerkronen, 
waarin de wind zachtjes fluistert.

Bezoekers kunnen dit alles ervaren 
tijdens de laatste Open Tuinendag 
van 2016: zondag 21 augustus a.s. 
van 10.00 - 17.00 uur. Ook aan de 
kinderen is gedacht. Zij volgen 
langs de uitgezette route hun ei-
gen kabouterverhaal over Koning 
Sassafras en zijn kabouters, met 
een verrassing aan het eind.

In de theeschenkerij of op het ter-
ras is koffie/thee verkrijgbaar met 
iets lekkers erbij, zoet en hartig.

De entreeprijs is € 6,50, kinderen 
tot 12 jaar en parkeren gratis. Bui-
tenplaats de Wildenborch ligt aan 
de Wildenborchseweg 20, Vorden 
(de verbindingsweg tussen Vorden 
en Lochem)
   

 ■ www.wildenborch.nl

Lekker eten van Achterhoekse bodem
Genieten van 
Achterhoekse 
streekproducten
BORCULO - Ergens in of in de omge-
ving van Borculo kunt u voortref-
felijk genieten van Achterhoekse 
streekproducten die verwerkt zijn 
in een heerlijk drie gangen menu. 
Het pop-up restaurant van Gaon 
etten in de Achterhoek slaat na-
melijk haar tent op in deze plaats.

Wees erbij op vrijdag 26 augustus, 
want bij Goan ervaar je de gemoe-
delijkheid van de Achterhoek in al 
zijn facetten. Eerlijk, heerlijk eten 
dat met liefde verbouwd en ver-
zorgd is en door de topkoks van 
Gaon met evenveel toewijding tot 
een lekker gerecht is verwerkt.

De plek van het restaurant is elke 
keer weer een prachtige stek in 
de streek. De tafelgenoten, geze-
ten aan lange tafels die mooi ge-
dekt zijn, zorgen verder voor ge-
zellige, ontspannen gesprekken. 
Dit allemaal onder het genot van 
Achterhoekse wijn, bier of sap en 

aangevuld met informatie over het 
eten, de plek, muzikaal of kunst-
zinnig entertainment en alles wat 
daar tussenin zit. Laat u verrassen 
en meld u aan via de website voor 
deze leuke en lekkere ervaring!

Twee dagen voor aanvang van het 
diner komt u de precieze, unieke 
en authentieke locatie in Borculo 
te weten. De organisatie heet u 

graag van harte welkom op een 
historische plek vol cultuur en 
natuur.A
Kunt u deze keer niet aanschui-
ven? Geen nood. De Gaonkara-
vaan komt op 30 september in de 
buurt van Aalten en op 28 oktober 
in Zelhem.
   

 ■ www.gaon.nl

VORDEN - Vrijdagmiddag 12 au-
gustus was dan eindelijk het mo-
ment daar: de officiële opening 
van Uniek eten&drinken aan de 
Dorpsstraat 34 in Vorden. Vele 
vrienden, familie en andere be-
langstellenden kwamen langs om 
samen met Debby Zuidinga en 
Mabel Alofs dit feestelijke moment 
te vieren. Ook diverse Vordense 
ondernemers kwamen even een 
kijkje nemen om de ondernemers 
succes te wensen. Onder het genot 
van ‘blauwe’ bubbels werden de 
gasten welkom geheten, waarna 
om 15.30 uur de officiële opening 
plaatsvond. Allereerst nam Alofs 
het woord en bedankte iedereen 
voor de aanwezigheid. Ook wer-
den diverse personen, die vanaf 
het begin voor de dames hadden 
klaargestaan, bedankt. Daarna 
nam wethouder Antoon Pep-
pelman het woord en liet zijn 
waardering blijken voor de uitda-
ging die de dames aangaan, het 

unieke concept en de aanvulling 
die het volgens hem zal zijn voor 
Vorden. Aan Peppelman en twee 
personeelsleden tot slot de eer om 
(buiten) de officiële openingshan-

deling te verrichten door een fles 
bubbels tegen de muur kapot te la-
ten slaan. Vervolgens was het tijd 
om de opening te vieren met een 
hapje en een drankje. 

Wethouder Engels opent Uniek 
eten&drinken in Vorden

Mabel Alofs, Debby Zuidinga en wethouder Anton Peppelman. Foto: Bernadet te Velthuis

Gasten gaan op een prachtige locatieaan tafel bij een voorgaande editie van Gaon.

TV-boeren bij Garritsen met
eigen producten
TOLDIJK - Een bijzondere streek- 
(en ver daar buiten) producten-
markt bij Vleesboerderij Garritsen 
op 4 september met boer Tom, 
boer Frank, boer Aad, boer Geert, 
boer Jos en boer Driek. Zij werden 
bekend door het tv-programma 
waarmee ze hun zoektocht naar 
de liefde deelden met miljoenen 
Nederlanders. Op 4 september 
komen ze naar Toldijk met hun 
eigen producten! Het is een idee 
van Jos Sloot en Dycke van de Wal, 
beter bekend als ‘Boer Jos en zijn 
Dycke’, inderdaad van datzelfde 
tv-programma en wordt in samen-
werking met Vleesboerderij Gar-
ritsen georganiseerd.

Gelukkig voor hen, meestal na de 
uitzendingen vergezeld door een 

partner om lief en leed mee te 
delen. Niet alleen door hun pro-
ducten op de gangbare manier te 
vermarkten, maar daarnaast met 
innovatief denkwerk en creativi-
teit een afzetmarkt te vinden voor 
hun producten is wat deze onder-
nemersgroep kenmerkt. Dus altijd 
al willen weten hoe geitenkaas van 
Frank smaakt, de wijn van Ger-
hard in het echt mousseert of de 
bloemen van Aard er echt zo goed 
uitzien als op tv?

Tulpenbollen van Tom, geitenkaas 
en een eigen likeur van Frank en 
Anita, bloemen van Aad en Ingrid, 
aardbeien, kersen en fruit van 
Geert en Geertje, wijn van Ger-
hard, gladiolen van Jos en Dycke, 
de pony’s van Peter en Bianca, 

spruiten en uien van Driek. Alles 
wat je maar kunt bedenken van 
het Texelse schaap van Jan en Ri-
anne, kaas van Theo, klompen van 
Jan en Paulien, zelfgemaakte schil-
derijen van Paulien, recreëren met 
Frans en natuurlijk een lekkere 
warme hap van Boer Garritsen.
Dit alles ondersteund met de ver-
geten hits van Handgas FM en ver-
maak voor de kids om 4 september 
een onvergetelijke dag te maken. 
De TV-Boer is Troef bij Vleesboer-
derij Garritsen aan de Wolfstraat 5 
in Toldijk is geopend van 10.00 uur 
tot 17:00 uur. Entree euro 7,50 per 
persoon, kinderen tot 1,40 meter 
gratis. Gratis parkeren.
   

 ■ vleesboerderijgarritsen.nl

(Al)weer
Het gras in de achtertuin is zo 
lang dat het me aan een wilde 
heide denken doet. Ik vraag me 
af of het inmiddels verstandig zou 
zijn er een paardje te laten gra-
zen. Feit is dat sinds onze thuis-
komst geen enkel dagdeel droog 
genoeg was om het elektrisch te 
kunnen bedwingen. De drempel 
van het gras wordt zo hoog als 
de maaidrempel inmiddels voelt. 
Ik moet er straks minstens twee-
maal overheen om daarna mini-
maal driemaal in de groene con-
tainer te staan.

Van de week sloot ik een van de 
klapraampjes die zorgen voor 
frisse lucht. Er trok een onheil-
spellend windje door de woon-
kamer. De thermostaat gaf 19 
graden aan, 1 graad onder be-
haaglijkheid. Langzaam vervang 
ik mijn optimistische zomershirts 
door longsleeves, de hangmat 
is een ligmat geworden en onze 
zwemvliezen zijn in ruststand. 
De hond heeft oorontsteking en 
de vrouw blaasontsteking, mijn 
geliefde hoest en de tissuedoos 
moet bijgevuld worden.

Ik kan me die ene zomer ineens 
weer levendig herinneren, waarin 
er geen waslijn meer over was in 
onze vochtige tent. We enkel slip-
pers droegen omdat onze gym-
pen doorweekt waren en mama 
tussendoor naar huis reed om de 
was te doen. Alles was klam, en 
niet vanwege de hitte of de flirt 
die mama met de buurman had. 
Geen enkele dobbelsteen had nog 
energie tot rollen en de grond was 
te drassig voor een potje Twister.

Wanneer ze in het voorjaar voor-
spellen dat het meteorologisch 
een rampzalige zomer gaat wor-
den, denk je: ‘Hoe weten ze dat 
nou? Nu al? Ik geloof er niks van!’ 
Dan overheerst het optimistisch 

verlangen naar verlichte ramen 
en nachten onder lege dekbed-
hoezen. Dan lonkt de zomergar-
derobe en wachten sproeten on-
geduldig onder witte huidjes. Of 
in elk geval, onder die van mij. 
In maart draag ik binnenshuis al 
stiekem mijn teenslippers. Aan de 
voet van de lente verlangen mijn 
tenen naar de open lucht.

En nu, nu open ik drie maal daags 
in blijde verwachting mijn weer-
app. Bij gebrek aan geel in het 
scherm download ik steeds weer 
een nieuwe. Soms denk ik dat 
alle weer-apps ruzie met elkaar 
hebben. Dat er mensen uit riva-
liserende families werken, die 
langslepende vetes uitvechten 
door middel van vijandige voor-
spellingen. En ondertussen weet 
de rest van Nederland niet welke 
jas ze aan moet trekken.

Volgens mijn tweede weer-app is 
het zonnig wanneer u dit leest. 
Het is u gegund. Maar neem voor-
al dit advies van uw columniste 
ter harte: Hou het zonnig in uw 
hart, open de gordijnen in uw ka-
mers en laat de warmte binnen. 
Daar kan geen enkel wolkendek 
tegenop. Drink thee én rosé. Blijf 
optimistisch, zelfs onder de he-
melse buitenkraan. Het weer 
trekt zich namelijk geen donder 
van uw humeur aan. Zwengel de 
kachel aan, trek een badpak aan, 
maak een lange neus naar dit sei-
zoen, we zullen het zelf wel doen! 
Houd een zomers gemoed, schijn 
in overvloed, open binnenshuis 
de parasol, drink een cocktail bij 
de boerenkool. Neem glühwein 
op uw koud balkon, wees uw ei-
gen zon.

En als laatste stralende opsteker: 
‘Na zoveel regen, valt de herfst 
zelfs niet meer tegen.’

EvaSchuurman
Column

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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De gemeente past haar beleid 
huishoudelijk hulp Wmo aan op 
basis van de uitspraken van de 
Centrale Raad van Beroep en de 
rechtbank Gelderland. De ver-
wachting is dat het aangepaste 
beleid in december 2016 van 
kracht is. Om actuele herindica-
ties en nieuwe aanvragen voor 
huishoudelijke hulp af te kunnen 
handelen, besloten b en w vorige 
week met tijdelijk beleid de 
periode tot het eind van dit jaar 
te overbruggen.

In deze periode van tijdelijk beleid 
gaan sociaal consulenten van de 
gemeente om de tafel met nieuwe 
klanten en klanten van wie de 
indicatie afloopt in de maanden 
september, oktober en november. 
De consulenten stellen het zorg-

plan op (in plaats van voorheen de 
zorgaanbieder) en maken expliciet 
welke taken door de cliënt zelf, 
door zijn/haar omgeving en door 
de huishoudelijke hulp gedaan 
worden. Bij inzet van de hulp 
wordt ook de te besteden tijd 

voor de werkzaamheden benoemd. 
De consulenten maken daarbij 
gebruik van een protocol dat is 
afgestemd met de zorgaanbie-
ders. De zorgaanbieder voert 
vervolgens de zorg uit zoals 
afgesproken. Op deze manier 

wil de gemeente de communicatie 
over de afspraken verbeteren. 
De contracten en afgesproken 
budgetten met de zorgaanbieders 
blijven in stand. Het sturen op 
resultaat en nakomen van 
afspraken blijft ook van kracht. 

Schoon en leefbaar
Voor het definitieve beleid dat in 
december wordt doorgevoerd, 
werkt de gemeente (samen met 
andere gemeenten) aan een 
normenkader voor de inzet van 
huishoudelijke hulp, met bijvoor-
beeld een duidelijker omschrij-
ving van de definitie schoon en 
leefbaar huis. Ook komt er door-
lopend een kwalitatieve toets 
van de schoonmaakactiviteiten 
die hebben plaatsgevonden door 
een onafhankelijke organisatie.

Tijdelijk beleid huishoudelijke hulp Wmo 
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.

Onderhoud circuit Varsselring in 
Hengelo (Gld)
Ieder jaar in mei is Hengelo in de 
ban van de wegraces op circuit 
de Varsselring. Eén van de races 
is de strijd om het International 
Road Racing Championship. De 
andere races die gehouden 
worden, tellen allemaal mee voor 
het Open Nederlands Kampioen-
schap. Op het programma staan 
races in de Supersport, Superbike 
en zijspannen. Deze internationale 
wedstrijden trekken duizenden 
bezoekers. De Varsselring is 
bijna 50 jaar oud. Het racecircuit 
bestaat uit een ronde van ca. 
5 kilometer over een gedeelte 
van de Varsselseweg, Velder-
mansweg, een deel van de 
Rijnweg en de Venneweg. 

De staat van het wegdek van het 
circuit is de afgelopen jaren sterk 
achteruit gegaan. Volgens onze 
reguliere onderhoudsplanning 
komt de Varsselseweg in 
aanmerking voor groot asfalt-
onderhoud. In opdracht van de 
gemeente gaat Dostal Wegen-
bouw het asfalt op het Circuit 
Varsselring in Hengelo 
herstellen. 

Wat gaat er gebeuren?
• op een aantal locaties herstel 

van boomwortelschades aan 
het asfalt 

• aanbrengen nieuwe laag 
 asfalt op wegen circuit 
 (zie rode wegen op kaartje)
• herstraten aansluiting van 
 inritten tegen het asfalt 
• afwerken en inzaaien van 
 de bermen 
• aanbrengen belijning 
 (zoals deze aanwezig is) 

Wanneer gaat het gebeuren?
Vanaf 22 augustus t/m 
16 september 2016 voeren 
wij de werkzaamheden uit. 
Dit gebeurt in fases:
• 1, 2 en 5 september 2016: 
 Asfalt op Varsselseweg

Gemeente onderzoekt leegstand en 
onbekende bouwwerken
Medewerker belt wellicht bij u aan
De gemeente wil weten 
hoeveel woningen in 
Bronckhorst leeg staan en 
wat daarvan de reden is. 
Dit is belangrijk om goede 
keuzes te maken voor de 
woningmarkt. In Bronck-
horst kan niet veel meer 
worden gebouwd, omdat 
het aantal inwoners afneemt. 
Als er woningen bijkomen, moeten 
dat wel woningen zijn waar vraag 
naar is. En als bekend is waarom 
huizen leegstaan, bekijken we of 
en hoe we bepaalde woningen 
wellicht weer interessant kunnen 
maken voor woningzoekenden. 
Een aantrekkelijk en passend 
woningaanbod is het doel.

Regionaal wordt als standaard 
3% leegstand in de particuliere 
woningmarkt en 1% in de 
huurwoningmarkt gehanteerd. 
We onderzoeken hoe het er in 
Bronckhorst precies voor staat 
en welke maatregelen eventueel 
nodig zijn om de leegstand binnen 
de perken te houden. Hiervoor 

gaat de komende tijd een mede-
werker op pad. Het kan bijvoor-
beeld zijn dat bij ons een pand 
nog geregistreerd staat als 2 
woningen, terwijl er onlangs een 
verbouwing tot 1 woning heeft 
plaatsgevonden. Met dergelijke 
informatie actualiseren wij de 
woninglijst. 

Onbekende bouwwerken
Verder maken we periodiek lucht-
foto’s om te bepalen in hoeverre 
de bebouwing in Bronckhorst is 
veranderd. Dit is in 2010 en in 
2014/5 gebeurd. Tegenwoordig 
mogen veel bouwwerken als zij 
aan bepaalde voorwaarden 
voldoen, vergunningvrij worden 
gebouwd. Denk aan erkers en 
schuurtjes. Uit de foto’s blijkt dat 
het voor een aantal bouwwerken 
onvoldoende duidelijk is of deze 
bouwwerken al dan niet vallen 
onder vergunningvrij bouwen. 
Omdat we het belangrijk vinden 
dat de rechtsgelijkheid van onze 
inwoners gewaarborgd is, onder-
zoek we dit. Hiervoor kan een 
medewerker bij u langskomen. 
Ook voor het berekenen van het 
juiste tarief voor uw onroerende 
zaakbelasting is van belang hier-
over duidelijkheid te krijgen. 

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

• 6 t/m 8 september 2016: 
 Asfalt op Venneweg, Rijnweg 

en Veldermansweg

Uw bereikbaarheid
Dostal doet er alles aan om over-
last tot een minimum te beperken. 
Uiteraard wordt aan uw veiligheid 
gedacht door waarschuwingen en 
afzettingen. Neemt u deze in acht, 
het is voor uw eigen veiligheid en 
die van de wegwerkers. Ook voor-
komt schade aan uw auto door 
bijv. kleefmateriaal voor het 
asfalteren. Hulpdiensten krijgen 
uiteraard wel alle medewerking 
om bij hun bestemming te komen.

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

Om verpaupering van het buiten-
gebied tegen te gaan, stimuleren 
we sloop van leegstaande 
gebouwen met een vernieuwde 
sloopregeling. Heeft u een pand 
in het buitengebied dat lang-
zaam vervalt omdat u het niet 
meer gebruikt? Zit er ook asbest 
op het dak, dan bent u verplicht 
dit vóór 2024 te verwijderen. De 
sloopregeling kan dan gecombi-
neerd worden met de landelijke 
subsidieregeling voor het 
verwijderen van asbestdaken. 
Daarmee krijgt u een financiële 

Oude schuur met asbest? 

Maak nu gebruik van de verbeterde 
sloopregeling!

tegemoetkoming om uw leeg-
staande pand te slopen. Er is 
maximaal € 100.000 beschikbaar, 
dus kijk snel voor de mogelijk-
heden en voorwaarden op www.
bronckhorst.nl/sloopregeling.



Dwalen en relaxen bij recreatie 
en kinderboerderij Feltsigt
BEKVELD - Wie zichzelf en de 
(klein)kinderen in de laatste 
week (weken) van de vakan-
tie nog wil vermaken, kan 
langskomen bij recreatie en 
kinderboerderij Feltsigt en 
laat zich verrassen door de 
ruimte en ontspannen sfeer. 
Geniet op het terras van een 
heerlijk kop vers gezette cap-
puccino, koffie of wat anders.

De kinderen kunnen lekker 
spelen in de grote speelwei-
de met skelterbaan, knuffe-
len met de cavia’s en de ezels 
borstelen net zolang ze het 
toestaan. Wie wil meer uitda-
ging? Dan is daar het maïs-
doolhof van ongeveer 10.000 
vierkante meter. Hierin is 
een gangenstelsel uitgezet 
met verrassende elementen. 
Het is zo gemaakt dat er rare 
stukken inzitten, in één keer 
alle paden lopen is onmoge-
lijk, maar iedereen komt er 
altijd weer uit.
Moe en dorstig geworden? 
Dan is er in de kantine ge-
noeg lekkers te krijgen om 
weer op krachten te komen. 
Daarna kunnen de dieren 
weer vertroeteld worden met 
een lekker bakje maïs uit de 
voermachine, of helpen met 

het kalf te wassen en te verzor-
gen. Ook de konijnen houden 
wel van de nodige aandacht. 
Recreatie- & Kinderboerderij 
Feltsigt is rolstoelvriendelijk 
met veel verharde paden tot 
in de weide waar de dieren 
kunnen worden geknuffeld 
en de biologische moestuin. 
In de veeschuur is een ruime 
hal waar (rolstoel) bezoekers 
een panorama krijgen voor-
geschoteld van ruimtes, met 
glas tot op de grond, waarin 
verschillende diersoorten te 
zien zijn.

Op de route van het bospad 
zijn originele spellen en leu-
ke spreuken en wijsheden. 
Bij regenachtig weer kun-
nen kinderen binnen spelen, 
onder andere op de ruime 
speelzolder of in het hooi-
hok. Recreatie & kinderboer-
derij Feltsigt, Bekveldseweg 5 
te Bekveld. Entree twee euro 
per persoon.
   

 ■ www.feltsigt.nl ■ Facebook Recreatie & 
Kinderboerderij Feltsigt

‘Killer and the Cool Cats’
ZELHEM - Woensdagavond 17 augustus 
staat de band ‘Killer and the Cool Cats’ 
centraal in het programma live@ideaal, 
dat tussen 20.00 en 22.00 uur vanuit de 
iBeat Recording Studio in Zelhem wordt 
uitgezonden. De band speelt live en de 
bandleden worden geinterviewd door de 
presentatoren van het programma. Kil-
ler and the Cool Cats speelt pure onver-
valste Rock and Roll. Met drie man en één 
vrouw moet het stampen en dampen. De 
piano wordt met handen 

en voeten bespeeld in de stijl van Jerry Lee 
Lewis. Aangevuld met een ruige Gretsch 
gitaar, een ‘slappende’ contrabassiste en 
strakke drums wordt het plaatje compleet. 
De bekende Rock and Roll nummers als 
‘Johnny B. Goode’, ‘Jailhouse Rock’, ‘Let’s 
have a Party’ en natuurlijk ‘Great Balls of 
Fire’ komen voorbij. Live@Ideaal wordt 
iedere woensdagavond tussen 20.00 en 
22.00 uur uitgezonden. Het programma is 
live te beluisteren via Radio Ideaal. 

Afsluitingen N316 Hengelo - Vorden

De provincie werkt aan de N316 
tussen Doetichem en Vorden. Van 
29 augustus t/m 16 september is 
fase 3 aan de beurt. Dat betekent 

het deel van Hengelo (aansluiting 
Molenenk) tot de rotonde Vorden 
(N319 Horsterkamp). De omlei-
dingen geven we met borden aan.

Werkzaamheden
• Grootschalig asfaltonderhoud 

aan de hoofdrijbaan
• Lokaal asfaltonderhoud aan 

fietspaden
• Reconstructie van de bestaande 

rotondes rondweg Hengelo
• Op het kruispunt Hengelose-

straat/Molenenk bij Hengelo 
sluit de provincie het linksafvak 
op de N316 naar de Hengelose-
straat af, waardoor fietsers 

 veiliger over kunnen steken

Omleiding en verkeers-
maatregelen
• De N316 Kruisbergseweg, Bur-

gemeester Henk Aalderinkweg, 
Vordenseweg en Hengeloseweg 
vanaf de aansluiting Molenenk 

in Hengelo tot de rotonde N319 
De Horsterkamp in Vorden 
wordt afgesloten

• De rotondes rondom Hengelo 
worden beurtelings afgesloten 
voor overstekend verkeer. 

 De rotonde Elderinkweg/Hum-
meloseweg (bij gemeentehuis) 
in week 35, de rotonde N316/
Vordenseweg in week 36 en 

 de rotonde N316/Banninkstraat 
in week 37

• Het doorgaande verkeer op de 
N316 wordt omgeleid via de 
N315 naar Ruurlo en vandaar 
via N319 richting Vorden en 

 omgekeerd
• Fietsers kunnen wel via het 

fietspad van Hengelo naar 
 Vorden en omgekeerd

Inloopbijeenkomst fase 3
Op 22 augustus organiseren 
we een inloopbijeenkomst over 
fase 3. U kunt tussen 18.00 en 
20.00 uur binnenlopen in het 
gemeentehuis voor meer infor-
matie over de afsluiting van 
fase 3 en de bereikbaarheid van 
aanliggende (bedrijfs)panden.  

Meer informatie
Voor vragen over het werk en de 
inloopbijeenkomst neemt u op 
werkdagen contact op met het 
Provincieloket, tel (026) 359 99 99 
of provincieloket@gelderland.nl 
(www.gelderland.nl/provincie-
loket). 

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. 

Baak:
• Bakermarksedijk 7, bouwen berging/schuur, vergunning verleend

Bronkhorst:
• Veerweg 4, veranderen voorgevel, aanvraag ontvangen

Halle:
• Fortstraat 2a, vergroten schuur, vergunningsvrij 

Hengelo (Gld):
• Bleekstraat 3, organiseren kansspel, vergunning verleend
• Roessinkweg 12, bouwen garage, aanvraag ontvangen 

• Varsselseweg 49, milieuneutrale wijziging, vergunning van rechtswege verleend
• Wichmondseweg 35, bouwen 2 bijgebouwen, aanvraag ontvangen

Hoog-Keppel:
• Burgemeester Vrijlandweg 1, organiseren Keppeltoertocht, vergunning verleend
• Monumentenweg 30, organiseren Kruisbergtocht, vergunning verleend

Hummelo:
• Beatrixlaan 2A, bouwen woning, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• IJsselweg 5, afwijken bestemming ivm realiseren recreatiewoning en kappen kastanjeboom,

aanvraag ontvangen  

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 3, organiseren vlooienmarkt, vergunning verleend
• Timpweg 2, bouwen schuurwoning, vergunning verleend

Toldijk:
• Zutphen-Emmerikseweg 24, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Handelsweg 10, activiteit milieu: wijzigen inrichting, vergunning verleend
• Het Jebbink 13, organiseren Pieterpadsteppen, vergunning verleend
• Het Jebbink 52, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Baron van der Heijdenlaan 3, bouwen tuinhuis, vergunning verleend

Zelhem:
• Bielemansdijk 1C, bouwen woning met bijgebouwen, vergunning verleend
• Stephanotisweg 2, vervangen van ramen voor schuifpui, vergunning verleend
• Wittebrinkweg 1a, bouwen kapschuur, vergunning verleend 

Blijf op de hoogte!

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

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 29 augustus.

De ingang van het maïsdoolhof bij Feltsigt. Foto: PR



    

VOOR  MEER  INFORMAT I E  K I J K  OP :  WWW.GROOTROESS INKMAKE LAARD I J .N L  OF  BE L :  0575  200  001

HUIS VERKOPEN? 
BEL EERST MET...

UW NVM MAKELAAR 
IN BRONCKHORST - ACHTERHOEK.

Het gebak staat voor u klaar!

Vraagprijs € 275.000,- k.k.
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‘t Hof 1
7226 LG Bronkhorst 

Vraagprijs € 175.000,- k.k.
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Hoogstraat 1
7227 ND Toldijk 

Vraagprijs € 379.000,- k.k.
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Dr. Alfons Ariënstraat 40 
7221 CD Steenderen 

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.
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Lindeselaak 18
7234 TB Wichmond 

Sarinkkamp 52
7255 CW Hengelo (Gld) 

Zutphen-Emmerikseweg 108
7223 DK Baak 
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Banninkstraat 50
7255 KE Hengelo (Gld) 

Vraagprijs € 239.000,- k.k.
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J.F. Oltmansstraat 3 b
7221 NA Steenderen 

Vraagprijs € 225.000,- k.k.
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Molenkolkweg 25
7221 AG Steenderen 

Vraagprijs € 139.500,- k.k.
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Schoenmakersplein 44
7255 GA Hengelo (Gld) 

Vraagprijs € 199.000,- k.k.
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Zutphen-Emmerikseweg 57
7227 DH Toldijk 

Vraagprijs € 275.000,- k.k.
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Barchemseweg 68
7261 DE Ruurlo 

Vraagprijs € 245.000,- k.k.
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Kerkstraat 9 a
7256 AR Keijenborg 

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

TE
 K

O
O
P

Koningin Wilhelminastr 2
7221 CG Steenderen 

Vraagprijs € 465.000,- k.k.
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Nieuwenhuishoekweg 7
7261 NS Ruurlo 

Vraagprijs € 300.000,- k.k.
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Veldweg 2
6996 AK Drempt 

Vraagprijs € 275.000,- k.k.
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Zutphen-Emmerikseweg 19
7227 DG Toldijk 

Vraagprijs € 385.000,- k.k.
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Burgemeester Galleestr 8
7251 EB Vorden 

Vraagprijs € 239.000,- k.k.
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Burgemeester Heersinkstraat 4
7221 BZ Steenderen 

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

TE
 K

O
O
P

Kervelseweg 12
7255 BG Hengelo (Gld) 

Vraagprijs € 154.000,- k.k.
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Landlustweg 26
7221 BS Steenderen

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

TE
 K

O
O
P

Russerweg 35
7227 DC Toldijk 

Vraagprijs € 219.000,- k.k.
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Vogelzang 20
7234 SZ Wichmond 

Vraagprijs € 199.000,- k.k.
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Koningin Julianalaan 43
7221 BW Steenderen 

Vraagprijs € 435.000,- k.k.
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Harreveldseweg 15
7136 KH Zieuwent 

Vraagprijs € 249.000,- k.k.
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Koldeweiweg 12
7256 AV Keijenborg 

Vraagprijs € 180.000,- k.k.
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Leeuwencamp 11
7223 LT Baak 

Vraagprijs € 199.000,- k.k.
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Ruurloseweg 78
7251 LW Vorden 

Vraagprijs € 175.000,- k.k.
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Wethouder Spekkinkstraat 8
7227 DW Toldijk 

MAKELAARDIJ BRENGT 
DE ZOMER IN HUIS

� U KUNT DE ONDERSTAANDE WONINGEN BEZOEKEN

GROOT ROESSINK MAKELAARDIJ INTRODUCEERT: 

ZOMERAVOND OPEN HUIS!
Dinsdag 23 augustus 2016 van 18.30 - 20.30 uur

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

HIER HAD 
UW WONING 
KUNNEN STAAN...

TE
 K

O
O
P



 Open Tuin- en Natuurweekend 
in Bronckhorst en Doesburg   

 BRONCKHORST/DOESBURG - Het 
Toeristisch Informatie Punt DHK 
organiseert op zaterdag 27 en zon-
dag 28 augustus voor het vierde 
achtereenvolgende jaar een Open 
Tuin- en Natuurweekend. Tuin- 
en natuurliefhebbers kunnen tus-
sen 11.00 en 17.00 uur terecht bij 
tientallen particuliere en open-
gestelde tuinen. Met het thema 
‘Kunst in de tuin’ belooft deze edi-
tie van het Open Tuin- en Natuur-
weekend een belevenis te worden 
voor alle zintuigen.

    De deelnemende tuinen en na-
tuurgebieden liggen verspreid 
over de gemeenten Bronckhorst 
en de Hanzestad Doesburg. De 

tuinen variëren van een intieme 
stadstuin tot een landschappelijke 
tuin en van een rotstuin tot een 
romantische bloementuin. In veel 
tuinen kunnen bezoekers genie-
ten van bijzondere kunst. Bij Ars 
Longa in Drempt zijn bijvoorbeeld 
de beelden van kunstenaar Floris 
Wolvetang te bewonderen en bij 
Buitengoed Heerenheide in Halle 
is pottenbakker Piet Puthaar aan-
wezig met zijn schilderijen en ke-
ramiek. In alle tuinen is er vanzelf-
sprekend volop gelegenheid om 
inspiratie op te doen, ideeën uit te 
wisselen en heerlijk te genieten.

    Tijdens het Open Tuin- en Natuur-
weekend is de natuur op diverse 

plekken van dichtbij te beleven. 
Er zijn fiets- en wandelroutes be-
schikbaar en de molens en fruit-
boomgaarden zijn een bezoek 
meer dan een waard. De deelne-
mende tuinen zijn op 27 en 28 au-
gustus te bezoeken van 11.00 tot 
17.00 uur en te herkennen aan een 
oranje informatiebanner die bij ie-
dere tuin staat.

    Kijk voor meer informatie, alle 
adressen en een informatieboekje 
op de website www.achteromme-
tjes.nl bij de rubriek Tuinen & Na-
tuur. Het informatieboekje is ook 
beschikbaar via de deelnemers en 
toeristische ondernemers zoals 
VVV’s en campings.

       

        

 Orgel en mezzosopraan in Dorpskerk
    VORDEN - Donderdag 18 augustus 
vanaf 15.30 uur komt de Utrechtse 
organiste Willeke Smits, samen 
met mezzosopraan Maria den 
Hertog, voor het Toeristenconcert 
in de Dorpskerk in Vorden met 
een echt ‘klassiek’ programma. 
Zij vertolken, onder andere, het 
Magnificat van Jean-François 
Dandrieu en een Salve Regina van 
Alessandro Scarlatti. Toegang vrij, 
vrije gift aan de uitgang.

    De mezzo-sopraan Maria den 
Hertog begon in 1984 de studie 
klassieke solozang bij Meinard 
Kraak aan het Koninklijk Conser-

vatorium te Den Haag. Na het be-
halen van haar diploma solozang 
en docerend musicus deed zij ver-
volgstudies bij Aafje Heynis, Euge-
nie Dietewich en Maria Acda. Wil-
leke Smits studeerde orgel bij Kees 
van Houten en Reitze Smits, kerk-
muziek bij Bernard Winsemius en 
koordirectie bij Krijn Koetsveld 
aan het Utrechts Conservatorium. 
Willeke concerteert solistisch in 
binnen- en buitenland, maar be-
geleidt ook met veel passie koren 
en solisten. Verder is ze cantor-
organist van de Tuindorpkerk in 
Utrecht.

       

    De muzikale ontmoeting

    ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma De Muzikale Ont-
moeting bij Radio Ideaal is er weer 
een studiogast uitgenodigd. Op 
maandag 22 augustus zal Linda 
Leerink uit Halle enkele gedich-
ten voordragen. Ds. Menno Lei-
stra uit Steenderen zal een over-

denking houden in de uitzending 
van maandag 29 augustus. Helma 
Luesink-Momberg uit Hengelo zal 
meewerken aan de uitzending van 
maandag 5 september. Dit pro-
gramma wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via Radio Ideaal.    

 Een van de kunstwerken die tijdens het Open Tuin- en Natuurweekend zijn te bewonderen. Foto: PR   

(Advertorial)

Voorkom bekeuringen met 
slimme blauwe schijf 
Veel mensen weten niet dat 
Vorden nog altijd blauwe zones 
kent; oftewel parkeerplaatsen 
waar een parkeerschijf ver-
plicht is en je niet langer dan 
2 uur mag staan. De parkeer-
schijf vergeten kan nare gevol-
gen hebben, zoals een bekeu-
ring van 90 euro. 

Het is zo’n bekend scenario: tij-
dens een drukke dag wil je nog 
even snel een boodschap doen. 
In de haast vergeet je de blauwe 
schijf en bij terugkomst zie je zo’n 
geel bonnetje achter de ruiten-
wisser. Een dikke boete. Balen. 
En ontzettend zonde geld.

De oplossing voor dit frustreren-
de probleem komt uit Denemar-
ken. De Park Lite rekent af met 
een bekeuring voor het vergeten 
of verkeerd instellen van je blau-
we schijf. Je plakt deze elektroni-
sche parkeerschijf binnen op de 
voorruit en hoeft voortaan ner-
gens meer aan te denken. 

Maximale parkeertijd
Sterker nog: de slimme elektro-
nische parkeerschijf stelt zich-
zelf in zodra de auto stilstaat. 
De Park Lite selecteert hierbij 
het eerstvolgende hele of halve 
uur als begintijd, zoals wettelijk 
is toegestaan, zodat u maximale 

parkeertijd ter beschikking hebt. 
De parkeermodus wordt pas be-
eindigd zodra het voertuig weer 
in beweging komt.

De Park Lite is goedgekeurd door 
het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, zoals vastgelegd in ar-
tikel 90 (1990) van het wetboek, 
ook TÜV gecertificeerd en boven-
dien erkend door de Gemeente 
Bronckhorst. De elektronische 
blauwe schijf kan niet worden ge-
manipuleerd of op afstand wor-
den bediend en is goed bestand 
tegen koud en warm weer.

De parkeerschijf die bekeuringen 
voorkomt is exclusief verkrijg-
baar bij Bosch Car Service Groot 
Jebbink aan de Rondweg 2 in 
Vorden. Voor de eerste 5 exem-
plaren van de Park Lite geldt tij-
delijk een speciale actieprijs. Zie 
voor meer info Autobedrijf Groot 
Jebbink, tel. (0575) 552 222.

Investeer in jezelf en je relatie!
Vakantie biedt vaak ruimte 
om na te denken en te verlan-
gen naar verandering. Wellicht 
kwamen verschillen tussen jou 
en je partner weer wat duide-
lijker naar voren dan in het 
‘gewone’ leven en willen jullie 
daar iets mee? Of misschien 
zie je uit naar persoonlijke ver-
andering, in werk of de relatie 
met jezelf? 

In oktober start bij Zomervreugd 
een tweetal unieke trainingen 
voor het verdiepen van duurza-
me relaties: Goud in Handen voor 
persoonlijke transformatie in de 

relatie met jezelf, en Krachtig 
Koppel voor partner-relaties. 

Geen therapie of knuffelgedoe, 
maar heel concrete, makkelijk 
toepasbare inzichten vanuit NLP, 
waardoor je nog meer begrip en 
waardering hebt voor die typi-
sche verschillen in opvattingen 
en reacties. En waardoor je meer 
lol en kracht zult ervaren in voor-
heen vervelende situaties. 

Vrijblijvend kennismaken? 
Info-avond 29 augustus vanaf 
19.30 uur in Vorden. Aanmelden 
via www.zomervreugd.nl

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

 Dinsdag 16 augustus 2016    13       Contact Bronckhorst Noord



Raymond Koers scoort met jonge duiven
BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: 
PV De Koerier uit Zelhem, PV 
Vorden en PV Steeds Sneller Hen-
gelo. Zaterdag 13 augustus wer-
den de jonge duiven gelost vanuit 
Niergnies.

PV De Koerier Zelhem
De jonge duivenvlucht leverde we-
derom een overwinning op voor 
Henk Wassink. De 75 duiven van zes 
liefhebbers moesten komen vanuit 
het Franse Niergnies. De gemiddel-
de afstand tot Zelhem zat rond de 
299 kilometer. Het startschot klonk 

om 11.00 uur en met een matige 
zuidwesten wind begonnen de dui-
ven aan hun terugreis. De snelste 
duif is geklokt om 14.19.16. Uitslag: 
H. Wassink 1-3, H. Niesink 2-10, E. 
te Pas 4-8-9, A. Kamperman 5-6, M. 
Burghout 7.

PV Vorden
De jonge duiven kwamen vanuit 
Niergnies, een gemiddelde afstand 
tot Vorden van 310 kilometer. Uit-
slag: H. B. M. Hoksbergen 1-12, 
Marc Tiemessen 2-3-4-5-7-9-10-
11-15-17, Ashley Eykelkamp 6, T. J. 
Berentsen 8-13-14-16.
PV Steeds Sneller Hengelo

Weer een jonge duivenvlucht ach-
ter de rug, ditmaal vanuit Niergnies. 
Van zeven deelnemers kwamen 63 
duiven in de wedstrijd. Het was een 
nek aan nek race tussen G. Duits-
hof en R. Koers, waarbij de duif van 
Raymond toch nog net de eerste 
plaats pakte.

Uitslag: R. Koers (5/20) 1-3-4-6-9, 
G. Duitshof (3/10) 2-10-13, E. Koers 
(5/11) 5-7-8-12-14, Comb. Borne-
man (1/2) 11, P. van Londen (2/7) 
15-16.
 

   

Muzikale en poëtische ‘Latest 
Summer Tea’ in Galerie De Burgerij
VORDEN - Galerie De Burgerij sluit 
zondagmiddag 21 augustus op fees-
telijke wijze haar zomerexpositie af 
met een ‘Latest Summer Tea’ (15.00 
- 17.00 uur).

Die middag kunnen bezoekers 
voor het laatst de zomerexpositie in 
beeldentuin en galerie bekijken en 
desgewenst genieten van een ‘aan-
geklede thee of koffie’. Uiteraard bij 
mooi weer in de beeldentuin.

Er is een optreden van singer-song-

writer Rolf Kramer uit Amsterdam 
en er worden gedichten voorgedra-
gen die gedurende de voorjaar- en 
zomertentoonstelling bij kunst-
werken in Galerie De Burgerij door 
dichters zijn geschreven.

Voor de ‘Latest Summer Tea’ is re-
serveren wenselijk, telefoon 06 51 
11 23 90.

    ■ www.deburgerij-vorden.nl

Vrijwilligers drijvende kracht achter 
Feestival
HENGELO - Dat Feestival ieder 
jaar weer zo’n succes is, heeft de 
organisatie voor een groot deel te 
danken aan de vele vrijwilligers die 
bij het evenement betrokken zijn. 
Deze groep bestaat inmiddels uit 
zo’n veertig enthousiaste mensen. 
Zij bouwen het terrein op en af. Zij 
staan tijdens de feestavonden ach-
ter de bar, zij verzorgen de garde-
robe, de entree en de VIP-gasten.

Dat doen zij allemaal vrijwillig, 
maar krijgen daar veel voor terug. 
De organisatoren doen er alles aan 
om hun waardering te laten blijken. 
Vrijwilligers bij Feestival staan te 
midden van de gezelligheid, zij zijn 
een belangrijk onderdeel van het 
feest en dragen bij aan twee gewel-
dige feestavonden voor Hengelo en 
omgeving. Het feest voor de vrijwil-
ligers begint al in de opbouwweek, 
waar zij elke middag genieten van 
een lekkere, maar ook enorm ge-
zellige culinaire lunch. De werkdag 
wordt afgesloten met een lekker 
koud drankje. De organisatoren 
noemen de opbouwweek als het 
onderdeel van Feestival waar ze het 
meest trots op zijn. De inzet van de 
vrijwilligers vinden zij prachtig om 
te zien. Tijdens de feestavonden 
staan de vrijwilligers pas echt mid-
den tussen de gezelligheid. Ze le-
veren een enorme bijdrage aan het 
succes van Feestival. Ondertussen 

kunnen ze er zelf ook van genieten. 
Want is er mooier dan mensen uit 
eigen regio van een koud biertje 
voorzien en zelf te genieten van de 
klanken van Rob Toonen of Crystal 
Dream? Natuurlijk is het hard wer-
ken, maar als de hele groep na af-
loop van één van de feestavonden 
bij elkaar zit, dan overheerst er een 
gevoel van trots. Het gevoel dat zij 
het met z’n allen weer hebben ge-
flikt. Dat is waar ze het bij Feestival 
allemaal voor doen.

Na de zaterdagavond moet natuur-
lijk nog worden afgebroken. Hierbij 
verzorgt de organisatie de vrijwilli-
gers in de vorm van een heerlijke 
maaltijd en in het najaar is er voor 
alle vrijwilligers een onvergetelijk 
uitje. Hier bespreken zij nog eens 
de afgelopen editie van Feestival 
en wordt er stiekem alweer vooruit 
gekeken naar het volgende jaar. Dit 
uitje staat echter vooral in het teken 
van heel veel gezelligheid. Als dank 
voor wat de vele vrijwilligers ook dit 
jaar weer hebben betekent. Want 
zonder vrijwilligers is er simpelweg 
geen Feestival. Vrijwilligers, Fees-
tival kan niet zonder ze. Zonder 
de inzet van deze mensen kan het 
feest simpelweg niet bestaan. Waar 
de één meehelpt met de opbouw, 
hangt de ander posters op of staat 
een avond achter de bar. Samen 
maken zij Feestival tot een succes.

Kijk ook eens op onze vernieuwde website:
www.renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.30 uur
Bezoek bij voorkeur op afspraak. 
Zaterdag op afpraak

• Meubels op maat
   (o.a: tafels, kasten, bedden)
• Keukens (klassiek en design)
• Winkelinterieur  
• Restauratie van diverse meubels

Bezoekadres:

Dambroek 35 Baak

Telefoon:

06-1030 3130

0575-543 555

E-mail:

info@renesangersmeubelmakerij.nl

RAALTE
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CREATIEF IN HET GROEN 

Gecertificeerd keurmeester speeltoestellen

Grafonderhoud

Boomverzorging

Plaatsen van veranda’s

Bestrating

Aanleg van vijvers

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Tuinaanleg

Tuinontwerp

Isidorus Hoeve, een hoveniersbedrijf voor zowel particulieren als bedrijven,  
dat uitsluitend werkt met eerste klas materialen, grondstoffen en beplanting. 
Met oog voor details en creativiteit voor elk type tuin.  
Bent u op zoek naar een unieke tuin die geheel afgestemd en  
ontworpen is op uw wensen en situatie? Een tuin waarin u, in elk 
seizoen, zorgeloos en veilig kunt genieten?

Neem voor meer informatie contact met ons op voor 
een geheel vrijblijvend advies.

Uw specialist in onder andere:

T

SCHILDERSBEDRĲ F

MAARTEN WOLSINK
www.schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl

• Regulier binnen en buiten schilderwerk

• Monumentaal schilderwerk

• Beglazing

• Wandafwerking

• Verkoop van diverse verfsystemen

Wolsinkweg  8a 

7021 LX  Zelhem-Keĳ enborg

Tel. 06-12670332

info@schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl Lid van 

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud
40 jaar Kennis, Ervaring en Vakmanschap

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld), tel. 0575-462619

Feestje! Bordje  nodig?

Het Achterhoeks Bordje
Voor meer informatie zie:

www.hetachterhoeksbordje.nl

    

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactMidden

 /ContactHengeloSteenderen



Vr    uw
Creativiteit, inventiviteit, communicatie’

Duurzaamheid: dé verbindende 
factor in het werk van tekstschrij-
ver, journalist, communicatiead-
viseur en organisator Tjitske Yp-
ma. Eerlijk zegt ze er wel bij: “Ik 
zou mezelf niet het toonbeeld van 
duurzaamheid noemen, wonend 
in een groot huis met twee auto’s 
voor de deur. Maar met een zuinige 
auto, een elektrische fiets, isolatie 
plus zonnepanelen, weinig (biolo-
gisch)vlees eten en geen vliegrei-
zen doe ik wel mijn best: ”.

Door Meike Wesselink

Op een prikkelende, verrassende en 
educatieve manier zoveel mogelijk be-
zoekers uitdagen om een duurzamer 
leven te leiden: dat is de missie waar-
aan ze op dit moment werkt. Niet in de 
Achterhoek, dat is haar landelijke part-
ners te klein. De Westergasfabriek in 
Amsterdam vormt het schouwtoneel 
van duurzaamheidsbeurs Puurfair, 18 
september tussen 10.00 en 18.00 uur.

“Op de beursvloer zijn zes thema’s uit-
gewerkt: mode en lifestyle, voeding, 
bouwen, energie en wonen, vrije tijd 
en mobiliteit. We hebben leuke, slim-
me, innovatieve en gepassioneerde 
bedrijven gevonden die je laten zien 
hoe gemakkelijk het kan zijn om duur-
zamer door het leven te gaan. Hoe 
je zelfs op twaalfhoog voor je raam 
groenten kunt verbouwen of met een 
simpel apparaatje de warmte van je 
cv sneller de ruimte in kunt laten bla-
zen. Compact en ook nog stijlvol afval 
scheiden, of juist zo weinig mogelijk 
afval overhouden in je huishouden 
door mee te doen met het plastic 
dieet. Onderwaterfotograaf Dos Win-
kel geeft een lezing over de zee en 
het NVRD laat tijdens een presenta-
tie zien wat met ons afval gebeurt. 
Samen met je kinderen kun je blije 
bijenballen maken en in het nabijge-
legen Westerpark kun je de eetbare 
plantenroute wandelen. 

Om zoveel mogelijk nieuwe mensen 
te  interesseren voor duurzaamheid, 
werken we met het waardebepa-
ling achteraf-systeem: je bepaalt zelf 
achteraf wat je het waard vond. De 
richtprijs is tien euro maar als je het 
minder waard vindt betaal je minder. 
Ook bieden ondernemers kortingen 
bij hun stands en hopen we dat ook 
bezoekers van het gelijktijdige eve-
nement Neighbourfood Market een 
kijkje komen nemen.“ Tjitske pakt de 
organisatie (samen met haar zakelijk 
partner Jean Paul Reij) professioneel 
aan, maar ze wordt er niet rijk van. 
Sterker nog: het kost vooral energie, 
lees: duurzame energie. De motivatie 
ervoor haalde ze uit Ghana, waar ze 
haar afstudeeronderzoek deed. “Een 
Ghanees meisje vroeg of ze mocht 
snuffelen tussen de spullen die we 
wilden achterlaten en werd wilden-
thousiast van een  kapotte waterko-

ker. Dat zij brood zag in iets dat afval is 
voor ons, ging me aan het hart en van-
af toen ben ik pas echt gaan zien wat 
voor een enorme afvalberg we met 
zijn allen aan het produceren zijn. Het 
heeft een lichtelijk obsessieve vorm 
aangenomen maar bij werkelijk alles 
bedenk ik me hoe ik het een tweede 
leven kan geven. Kleding blijft bij mij 
eindeloos lang in de kast hangen. Ik 
schaf weinig aan, maar als ik iets koop 
dan kies ik voor wat duurdere, tijdloze 
kleding. Alleen al in Nederland gaan 
jaarlijks 1,2 miljoen gloednieuwe 
kledingstukken ongedragen door de 
shredder, zo jammer van al die ener-
gie.” “Maar een optimist ben ik ook. 
We gaan bedachtzamer om met ons 
afval en energie en de luchtkwaliteit 
verbetert. Gifstoffen zijn nog wel een 
big issue. Ik verbaas me erover dat je 
in de winkels nog steeds Roundup kunt 
kopen en dat we onze kinderen speel-
goed geven met weekmakers erin. Dat 
houdt me wel erg bezig ja.” 

“Ik geloof erg in creativiteit als het om 
duurzaamheid gaat. Als de bereik-
baarheid van de binnenstad proble-
matisch is, kun je ervoor kiezen het 
centrum autoluw te maken, maar er 
zijn ook andere oplossingen denk-
baar. Zet de E-bike in, laat elektrische 
treintjes rijden door de binnenstad, 
vervoer gezamenlijk goederen. Om 
tot duurzame oplossingen te komen 
heb je creativiteit nodig, inventiviteit 
en communicatie. In Zutphen is het 
heel zichtbaar. Leek duurzaam Zut-
phen een paar jaar geleden een klein 
groen eiland, inmiddels is het veel 
meer een mix geworden van Clean-
tech, ondernemerschap en creativi-
teit. Ondernemers en consumenten 
zijn zuinig geworden op hun geld en 
moeten goed nadenken waarin ze 
investeren en wat de consequenties 
daarvan zijn op de langere termijn. Ik 
geloof dat duurzaamheid op die ma-
nier meer draagvlak krijgt. Aanklop-

pen bij de overheid voor een zak geld 
is niet meer van deze tijd.”

Tjitske is een van de oprichters van 
Transition Town Zutphen (2009). Uit 
het platform voor lokale transitie 
en duurzaamheid zijn projecten 
voortgekomen als het Bijenlint, 
hulpacties om moestuinen op te zetten 
(Eetbare tuin), een distributielijn van 
biologische producten, Ekoloco, de 
Zutphense Energie Transitie (ZET), 
acties tot collectieve inkoop van 
zonnepalen en de Stadswerkplaats. 
“Initiatieven die er anders vast ook 
waren gekomen, maar via Transition 
Town kwamen mensen met ideeën 
wel bij elkaar en dat bracht inspiratie 
op gang.” Met de komst van zoveel 
succesvolle spin-offs leek Transition 
Town zelf even overbodig, maar 
inmiddels gaan er weer geluiden op 
om bijeenkomsten te organiseren 
en de transitie wellicht naar een 
volgend level te tillen. Freelance 
schrijfklussen voor magazines in de 
agrarische sector, voor Wageningen 
Universiteit, voor de Provincie 
Gelderland en daarnaast het nodige 
organisatiewerk; niet bepaald een 

negen tot vijf baan die de zelfstandig 
onderneemster erop nahoudt. “Soms 
een puzzeltje om het te combineren 
met twee kleine kinderen, maar daar 
komen Job en ik met de nodige hulp 
van lieve opa’s en oma’s en oppassers 
wel uit.” Hij, technisch ingenieur en 
werkzaam als docent aan de HAN is 
gespecialiseerd in het ontwikkelen 
van nieuwe vormen van energie. Job 
en Tjitske vullen elkaar professioneel 
goed aan. 

Naast Puurfair staat een ander eve-
nement in de steigers; een congres 
over mestverwerking op 30 september 
en 1 oktober in Weerselo. Provincie, 
adviesbureau’s, banken, boeren: ver-
schillende partners gaan in gesprek 
over poep; voor veeboeren een enórme 
kostenpost om vanaf te komen, terwijl 
fosfaat en nitraat als grondstoffen juist 
geld opleveren. Wolbers Mestinbeheer 
heeft er een oplossing voor. Hoe zet je 
zoiets goed neer?

Maar eerst het grootse evenement in 
Amsterdam.
www.tjitskeypma.nl
www.puur-fair.nl 

Column 
Jantien van Leeuwen

Vakantie
Of ik nog op vakantie ging, vroegen mijn 
vriendinnen (met mannen) toen ik nog vrij-
gezel was. “Ja, een paar dagen Barcelona.” 
“Alleen?”, vroegen ze argwanend. Toen ik zei 
met een getrouwde vent te gaan, keken ze 
afkeurend. “En zijn vrouw dan?”, riepen ze. 
“Die weet ervan en vindt het helemaal goed!”

En zo vertrokken mijn vader en ik naar 
Spanje en bleef mijn moeder thuis. Mijn 
vader was kledingtechnisch helemaal 
voorbereid op een stedentripje. In zijn 
twaalf-pocketbroek en reisgilet kon hij al 
zijn kostbaarheden keurig kwijt. Bleek bij 
de eerste winkel toch ook zijn nadelen te 
hebben. “Shit, Tien, ik ben gerold!” riep hij 
die vakantie voor de eerste keer verschrikt. 
Hij voelde in zijn andere zak, de volgende, 
volgende en na vijftien zakken bleek hij 
zijn portemonnee toch nog keurig bij zich 
te hebben. Pak van ons hart. Volgende win-
kel, zelfde verhaal. Drie dagen lang zorgde 
het afrekenen voor dezelfde schrik (voor 
hem) en pret (voor mij). Op weg naar het 
stadion van Barcelona gooide de opgang 
naar de metro roet in het eten. Mijn vader 
schoot de man die zogenaamd struikelde 
op de roltrap behulpzaam toe. “En nu denk 
ik wél dat je bent gerold,” waarschuwde ik 
hem. “Hou m’n tas vast, dan sla ik hem op 
z’n bek!”, was z’n antwoord. Maar met al die 
zakken in het achterhoofd gebood ik hem 
toch eerst al zijn bewaarplekken te con-
troleren. Inderdaad, hij was gerold. En de 
dader was inmiddels gevlogen. Had ie ‘m 
toch beter direct op z’n bek kunnen slaan… 
Na een telefoontje naar huis vervolgden 
we onze reis. Stadionnetje hier, marktje 
daar, museumpje links en politiebureautje 
rechts. Omdat ons Spaans vocabulaire niet 
veel verder gaat dan sangria en tapas (ja, 
we hebben wel heerlijk gegeten en gedron-
ken die citytrip) duurde het opstellen van 
een proces verbaal wel even. Desalniette-
min gingen we een paar uur later mét pro-
ces verbaal op jacht naar onze volgende 
bestemming: een gebouw dat was ontwor-
pen door de Nederlandse architect Rem 
Koolhaas. Toen we bij de ingang kwamen 
bleek ons politieavontuur toch iets te lang 
te hebben geduurd, want het gebouw was 
gesloten. Dus liepen we er rustig omheen, 
om toch een indruk te krijgen. Niets aan de 
hand. Ware het niet dat een bewaker ons 
tegenhield. Niet zo’n nozel type, zou Her-
man Finkers hem noemen. “The outside 
is closed!”, blafte hij ons toe. Zijn woorden 
werkten op mijn vader als een rode lap op 
een stier. Ik heb nooit geweten dat hij ook 
in het Engels zo fantastisch kon vloeken. 
Hij zou welhaast alsnog iemand op z´n 
bek slaan. Ons Spaans oefenen leek ons 
verstandiger, dus gingen we aan de sangria 
en de tapas. “Vertel nog eens van opa en 
jou in Barcelona,” vragen mijn kinderen nu 
terwijl we samen door Spanje lopen. Dus 
gaan we nu ontdekken of de outside van 
het Guggenheim in Bilbao open of closed 
is. Met tapas en een sangria toe.

Tjitske Ypma op haar e-bike op weg naar kantoor. Foto: Meike Wesselink
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VORDEN RUIMT OP

ALLES DE DEUR UIT!
Zaterdag 20 augustus 2016

Wijnen nu tot maar liefst 30% korting  

OP=OP
Oa. Kiwi Cuvee rood, wit en rose  

€ 5,90 nu met 30% korting

Kom kijken naar alle 
aanbiedingen 

BURG. GALLEESTRAAT 12

2+1 GRATIS
OP ALLE ARTIKELEN MET 
EEN RODE ACTIESTICKER
   GELDIG OP 20 AUGUSTUS 

DORPSSTRAAT 18B

Gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

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



Zaterdag 

20 augustus 2016

Opruiming in centrum 

Vorden

VORDEN RUIMT OP

ALLES DE DEUR UIT!

Het najaar komt er weer aan en daar 

willen we opgeruimd aan beginnen. 

Daarom een grote schoonmaak bij de 

winkeliers op zaterdag 20 augustus. Kom 

op tijd voor de meeste keus en de 

grootste kortingen!  Diverse winkels 

zorgen dan ook voor een ontbijtje voor 

de vroege vogels. 

Een goed begin van het weekend! 

Voldoende 
parkeergelegenheid!P

LAATSTE MOOIS 
VOOR MINDER

RAADHUISSTRAAT 2

!
DORPSSTRAAT 4

Alléén op 
zaterdag 20 augustus 2016ALLE 

AFGEPRIJSDE 
SCHOENEN 
1/2 PRIJS

ZUTPHENSEWEG 8

G-star
Pepe jeans

Only
Dept
PME

Scotch & Soda
Martomod
enz. enz.

Voor de vroegste vogels 

KOFFIE & BROODJE
DE MEESTE KEUS

De laatste restanten nu voor hèèl 
weinig...

Alles de hele dag:

3 HALEN 1 BETALEN
(van de originele prijs)

Dus heel veel halen ... 
en weinig betalen

ALLEEN 20 AUGUSTUS

8.00-17.00

ALLE ZOMERCOLLECTIES 
70% KORTING

Speciaal, alleen van 8.00 tot 10.00 uur 
een waardecheque t.w.v. 10% van uw 

aankoopbedrag. Te besteden van 
23 augustus t/m 2 oktober 2016

HABBEKRATS
 € 5,-  € 10,-  € 15,- 

BURG. GALLEESTRAAT 9

ALLE OVERIGE ARTIKELEN 
10% KORTING



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

PURMEREND

WADDINXVEEN

BEST

NUNSPEET

ASSEN
TEXEL Nieuw

Oók verhuur!

Nieuw
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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.

1608.3-HaH-BDU

E-bike Testcenters

208

83

6

E-bike specialisten

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

15 AUG
WOENSDAG

17 AUG
VRIJDAG

19 AUG
DINSDAG

16 AUG
DONDERDAG

18 AUG
ZATERDAG

20 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 teruggave van het complete 

aankoopbedrag! Wees er snel bij, want het Stella 

Prijzenfestijn loopt tot zaterdag 20 augustus a.s.1

De winnaars worden op Facebook bekend gemaakt. 

Dus volg ons 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?

100.000meer dan tevreden klanten!
8,7

Kl
an

tbeoordeling



D’rop of d’ronder voor het
Spektakelweekend in Mariënvelde

MARIËNVELDE - Met bulderend ge-
raas doemen de stalen monsters 
op uit de zwarte rookwolk die over 
de baan hangt. Uit de boxen schalt 
de stem van de omroeper. Zijn 
woorden gaan in het donderend 
geweld van de vele pk’s verloren 
maar de boodschap is duidelijk: ‘t 
gaat d’rop van jewelste!

Door Annekée Cuppers

De eenentwintigste editie van het 
Spektakelweekend is tot opluch-
ting van de organisatie gezegend 
met droog en zonnig weer. Na 
een aantal jaren slecht weer op rij, 
waarvan in 2015 drie dagen aan-
eengesloten regen, betekende dit 
bijna de nekslag voor dit fantas-
tische Achterhoekse evenement. 
Het is te danken aan de vele vrij-
willigers en de steun in geld en na-
tura van een aantal particulieren 
en bedrijven dat het evenement 
ook dit jaar weer kan plaatsvinden.

“Een prachtig staaltje noaber-
schap,” aldus Arno Tankink die na-
mens de organisatie publiekelijk 
een dankbetuiging uitspreekt. “Dit 
jaar was voor ons een kantelpunt 
maar we gaan door met jaarlijkse 
Spektakelweekend. We wilden niet 
stoppen door iets wat we niet in de 
hand hebben en uit alle steun en 
hulp die we ontvingen, bleek dat 
velen er zo over dachten.”

Combine race
Een belangrijk onderdeel van het 
Spektakelweekend is het combi-
neracen. Deze tak van sport kent 
in Nederland een ware compe-
titie, verdeeld over vijf races per 
jaar. Verschillende teams werken 
het jaar rond aan hun machine. 
Het is een hobby waar enorm veel 
geld in omgaat, grotendeels ge-

sponsord, en waar ook de nodige 
tijd in gaat zitten. Wekelijks komt 
een team bij elkaar om aan de wa-
gens te sleutelen. “Het sleutelen is 
eigenlijk nog leuker dan het racen 
zelf en je leert er ontzettend veel 
van.

“Lassen, boren, 
slijpen; veel 
maken we zelf”

Lassen, boren, slijpen, veel onder-
delen maken we zelf,” aldus rijder 
Joeri Domhof. Hij maakt deel uit 
van het Combine Raceteam Mari-
envelde (CRM) en rijdt mee in de 
vrije klasse. Met de machine die 
vanaf het motorblok af helemaal 
zelf is ontworpen en opgebouwd, 
werd zijn team vorig jaar lands-
kampioen. “Dat geeft een enorme 

kick omdat je je succes dan echt he-
lemaal aan jezelf te danken hebt!”

Sportieve concurrentie
Ondanks dat er onder de verschil-
lende teams concurrentie heerst, 
zijn het toch vooral de sportiviteit 
en gemoedelijkheid die de boven-
toon voeren.

Zo reed het CRM-team van Dom-
hof enige jaren geleden grote 
schade waardoor deelname aan 
de race in België een week later 
onmogelijk leek.

“We hadden de hoop al opgegeven 
maar werden toen gebeld door 
andere teams, of we nog onder-
delen konden gebruiken. Binnen 
een week was de machine gerepa-
reerd en konden we alsnog aan de 
start verschijnen,” aldus Domhof. 
Schitterend vindt hij dat, die sfeer 
van kameraadschap onder elkaar. 
“Op de baan ben je elkaars con-
currenten, maar daarna drink je 
gewoon samen een pilsje.”

BRONCKHORST - Op woensdag 27 
juli waren Hans en Carla Koning 
uit Eibergen te gast op camping 
Jena in Hummelo waar dit jaar 
de stichting CJV Zomerkampen 
haar domicilie had gevonden.

De bedoeling was om nog één jaar 
naar Eibergen te gaan en dan een 
nieuwe locatie zoeken, omdat het 
bos naast de familie Koning on-
langs werd verkocht. Echter door 
de hevige regenval was het wei-
land van de familie Koning niet 
begaanbaar en moest er in een 
kort tijdsbestek, vlak voor de kam-
pen, nog wat anders gevonden 
worden. Dat is voor dit jaar gelukt 
op camping Jena, waar de organi-
satie door de beheerders Meine en 
Margreet erg gastvrij zijn ontvan-
gen.

Hans en Carla zijn elf jaar gast-
heer en gastvrouw geweest voor 
de stichting, de kinderen konden 
genieten van de vrijheid om lek-
ker te kamperen, spelletjes doen 
in het bos, lekker lachen en vooral 
gillen tijdens de spooktochten.

Ook mochten de kinderen samen 
met Carla op de boerderij kijken 
en de kalfjes mee helpen drinken 
geven, wat voor veel kinderen toch 
onvergetelijke ervaringen zijn ge-
weest. Een jaar eerder hielp Hans 
zelfs om met strobalen een heus 

zwembad op het terrein te creë-
ren. Mede door hun toewijding 
hebben ze hele fijne jaren gehad 
in Eibergen, en daarom vonden zij 
het dan ook erg gezellig dat Carla 
en Hans op bezoek kwamen in 
Hummelo.

Door Han Tekelenburg, hoofdlei-
ding kamp C en Desiree van Gorp, 
bestuurslid, werden ze nog even 
in het zonnetje gezet en kregen 
ze een leuke attentie aangeboden. 
Het was een gezellige ochtend sa-

men. Hans en Carla werden na-
mens Stichting CJV Zomerkampen 
Bronckhorst e.o. bedankt.

Alle zomerkampen zijn inmiddels 
weer achter de rug, alles is ook dit 
jaar weer prima verlopen en voor 
volgend jaar ziet de stichting wel 
waar ze terecht komen. Voor meer 
informatie kijk op Facebook of op 
de website.
   

 ■ www.cjvzomerkampen.nl

Na elf jaar einde aan locatie CJV
Zomerkampen in Eibergen

Stichting CJV Zomerkampen neemt afscheid van Eibergen. Foto: PR

Veel spektakel in Mariënvelde. Foto: Annekée Cuppers

Oogstdankviering Veldkapel Baak
BAAK/WICHMOND - Ook dit jaar 
zal er weer een Oogstdankviering 
worden gehouden bij de Veldkapel 
aan de Vordenseweg, tussen Baak 
en Wichmond. De Land- en Tuin-
bouw Organisatie (LTO) Noord is 
-al jaren- de initiatiefnemer. De 
viering heeft een oecumenisch 
karakter. De veldkapel is gebouwd 
in oorlogstijd, in 1942. In die tijd 
werden er bij de kapel regelmatig 
vieringen in de open lucht gehou-
den. Maar ook na de oorlog bleef 
dit monument een plek van gebed 
en bezinning. Iedereen is van har-

te welkom bij deze oecumenische 
viering op zaterdag 20 augustus, 
om 19.30 uur. Voorgangers zijn 
pastoraal werker Jaap van Kranen-
burg en dominee Fini van Zoelen. 
Bij slecht weer zal worden uitge-
weken naar de St. Martinuskerk 
in Baak. Het thema zal dit jaar zijn 
‘verder bouwen aan de toekomst’. 
Ondanks alle zorgen die er onder 
agrariërs leven, willen zij er toch 
een hoopvolle viering van maken. 
De muziekvereniging Nieuw Le-
ven zal hen ook dit keer begelei-
den.

   

Eerste Foodtruck Festival Zelhem

ZELHEM - Zondag 28 augustus 2016 
van 14.00 uur tot 20.00 uur zal voor 
het eerst een Foodtruckfestival 
worden georganiseerd op het eve-
nemententerrein van Coens Bi-
stro aan de Keijenborgseweg 27 in 
Zelhem. Springkussens, speeltuin, 
een heerlijk terras en verschil-
lende foodtrucks zullen aanwezig 
zijn. Een deel van het evenement 
wordt overdekt met een stertent. 

Hier zal ook de muziek en een ter-
ras geplaatst worden. Er zal Kor-
nuitbier van Grolsch geschonken 
worden, met daarnaast een aantal 
speciaalbieren. Daarnaast zal de 
Braziliaanse topkok Angelo Tico 
Guidolin Franco op geheel eigen 
wijze Braziliaanse en Spaanse 
tapas presenteren. De toegang is 
gratis.

Oogstdag
Sikkels klinken, sikkels blinken
Ruisend valt het graan
Zie de bindsters garen
Zie in lange scharen
Garf bij garven staan

De beroemde Achterhoekse dich-
ter A.C.W. Staring hoefde waar-
schijnlijk maar uit het raam te kij-
ken om inspiratie op te doen voor 
bovenstaande regels. Staring 
(1767 - 1840) werd in Gendrin-
gen geboren, maar woonde het 
grootste deel van z’n leven op zijn 
landgoed De Wildenborch, tussen 
Vorden en Lochem. In zijn tijd was 
op de Achterhoekse akkers graan, 
en dan met name rogge, nog ver-
reweg het belangrijkste gewas. 
Eeuwenlang, al sinds de vroege 
middeleeuwen, was rogge hier de 
voornaamste voedselbron voor 
mens en dier. En het is nog geen 
halve eeuw geleden, dat daar een 
eind aan kwam.

Ik heb in mijn jeugd de sikkels niet 
zien blinken (die waren al lang 
door grote machines vervangen), 
maar ik heb nog wel meegemaakt 
dat het goudgeel op de akkers in 
snel tempo plaats maakte voor 
het groen van kuilgras en snij-
maïs. Die verdomde maïs, zeg ik 
soms zachtjes. Omdat ik vind dat 
dit gewas de Achterhoek veel aan 
schoonheid heeft doen inboeten. 
Al begrijp ik ook wel weer, dat 
boeren met hun tijd mee moe-
ten. Een bunder maïs levert nu 
eenmaal meer koeienvoer op dan 
een bunder rogge.

Toch ben ik blij, dat er de laat-
ste jaren naast die maïs her en 
der ook weer perceeltjes graan 
opduiken. Tarwe (onder andere 
voor het streekbrood De Achter-
hoeker, dat diverse bakkers ver-
kopen) maar vooral ook rogge. 
Die laatste vaak voor wat je zou 
kunnen noemen toeristische 
doeleinden. Want de sikkels klin-
ken en blinken de laatste jaren 
weer volop. Niet gehanteerd door 
echte boeren, maar door vrijwil-
ligers die aan toeristen en geïn-
teresseerde streekgenoten laten 

zien hoe vroeger in deze contrei-
en het graan werd geoogst. Met 
de hand gemaaid, gebonden in 
garven, die vervolgens in gasten 
worden opgezet. Soms ook gaat 
men iets minder ver terug in de 
tijd en komen de oude machines 
de akker oprijden: de door een 
paard getrokken maaibalk, de 
door een oude tractor aangedre-
ven dorsmolen. Her en der in de 
Achterhoek worden die oogstda-
gen gehouden, het lijken er zelfs 
steeds meer te worden. En zeker 
als het weer een beetje meewerkt 
is het altijd weer een feestje. Heel 
anders dus dan vroeger, toen de 
roggeoogst vooral keihard wer-
ken was.

Hoewel….. In zekere zin waren de 
oogstdagen ook toen al een fees-
telijk gebeuren. Vaak betekende 
het begin van de roggeoogst na-
melijk het eind van de honger. 
Want laten we met onze nostalgi-
sche oogstdagen toch vooral niet 
vergeten dat de ‘goede oude tijd’ 
eigenlijk helemaal niet zo goed 
was. Althans lang niet voor ie-
dereen. Veel meer dan nu waren 
boer, maar ook burger afhankelijk 
van een goede oogst. En niet zel-
den was het broodgraan van het 
vorig jaar al op voor de nieuwe 
rogge rijp was. Dan was het in de 
Achterhoek niet anders dan tegen-
woordig in menig derde wereld 
land: er werd honger geleden!

Een oogstdag pas half augustus 
(afgelopen zondag was er nog 
eentje in Eibergen) klopt daarom 
ook niet, historisch gezien. Onze 
Achterhoekse voorouders wacht-
ten heus niet zo lang. Meteen op 
de dag die daar volgens de oude 
tradities voor stond, op Sint Japik 
(25 juli), ging de zicht in de rogge. 
En als het moest, bijvoorbeeld in 
1842, een bekend hongerjaar, ge-
beurde dat ook wel eerder. Want 
honger mag dan rauwe bonen 
zoet maken (als het broodgraan 
opraakte werd dit door de mo-
lenaar vaak met paardenbonen 
gemengd), een echt (rogge)brood 
vulde de maag toch beter.

Zwaleman
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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:

Ter ondersteuning van onze afdeling transportplanning zijn wij op zoek naar een

fulltime TRANSPORTPLANNER (M/V) 
Ben jij een enthousiaste transportplanner en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Reageer dan direct!

Je bent een administratieve c.q. communicatieve duizendpoot binnen onze organisatie. 

planningswerkzaamheden. Je hebt dagelijks veelvuldig contact met chauffeurs en onze opdrachtgevers.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit:

• Het aansturen en begeleiden van onze chauffeurs, zowel telefonisch als d.m.v. een voertuigvolgsysteem.
• Het onderhouden van contacten met onze opdrachtgevers.

Daarnaast houd je als transportplanner rekening met de volgende aspecten:
• De wensen van onze opdrachtgevers.
• De gestelde wettelijke bepalingen.
• Het beschikbare materiaal.
• De beschikbaarheid van inzetbaar personeel.

Functie eisen:

• Je kunt werken in team verband en bent stressbestendig.

• Woonachtig in de omgeving van Zelhem.
• Administratief onderlegd en communicatief sterk.
• Je bent bekend met moderne systemen; Transport Management Systeem (TMS) & Fleet Management 

Systeem (FMS).

Transportbedrijf Gesink BV is een 24 uurs internationaal opererende dienstverlener op het gebied van 
transport en logistiek. Dagelijks staat een team van ruim 120 medewerkers garant voor een succesvolle 

Wij bieden:

• Baan met uitzicht op vast dienstverband. 

Heb je interesse?
Stuur dan jouw sollicitatiebrief met CV naar:
Transportbedrijf Gesink BV, T.a.v. dhr. S.B. Keuter
Burg. Langmanweg 2, 7021 BK Zelhem

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.)

T R A N S P O R T B E D R I J F  

GESINK BV G
Z

O P -  E N  O V E R S L A G

ZELHEM
OP- EN OVERSLAGINT. TRANSPORT

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.

Leerling Installatiemonteur m/v

Wil jij opgeleid worden tot Installatiemonteur en zoek jij 

een BBL leerplek binnen een professionele organisatie? 

Dan is dit jouw kans!

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Voor de functie van Leerling Installatiemonteur zijn wij op zoek 

naar gedreven kandidaat die passie heeft om het vak van instal-

latiemonteur te leren. Als leerling monteur ga je samen met een 

ervaren monteur op pad om te werken aan diverse installaties. Het 

gaat hierbij om loodgieterswerkzaamheden en cv-montagewerk. 

Het is erg belangrijk dat je in jezelf wilt investeren en er voor open 

staat om de BBL opleiding richting Installatietechniek te volgen. 

Woon jij in de omgeving van Lochem en ben je per direct beschik-

baar? Neem dan direct contact op!

Allround Hovenier m/v

Ben jij een buitenmens met groene vingers en is het 

jouw passie om tuinen en parken aan te leggen en te 

onderhouden?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Voor een hoveniersbedrijf in de omgeving van Borculo zoeken wij 

een vakbekwaam allround hovenier met aantoonbare ervaring 

in (particuliere) tuinaanleg en -onderhoud. In een gezellig team 

van vakmensen ben je werkzaam in de aanleg en het onderhoud 

van particuliere tuinen en bedrijfstuinen. De werkzaamheden zijn 

afwisselend van aard. Hierbij kun je denken aan het leggen van 

(sier)bestrating, het plaatsen van schuttingen en pergola’s, het 

aanplanten van vaste planten, heesters en bomen en het aan-

leggen van vijvers, terrassen, daktuinen en vlonders. Voor deze 

vacature zoeken wij iemand die geheel zelfstandig aan het werk 

kan gaan en meerdere jaren werkervaring in dit vakgebied heeft.

Verzorgende IG m/v

Heb jij een grote passie voor ouderenzorg en zou jij graag 

op flexibele basis willen werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

In de functie van verzorgende IG verleen je dagelijks zorg en geef 

je aanvullend medicatie aan cliënten. Tevens verricht je dagelijks 

de verpleegtechnische handelingen, signaleer je gezondheidspro-

blemen en bied je begeleiding en ondersteuning aan de cliënten. 

Het gaat om werk in verpleeghuizen en in de thuiszorg op meerde-

re locaties (PG en Somatiek). Het werkgebied is in de Achterhoek 

en de diensten en het aantal uren zijn wisselend. Omdat het om 

verschillende locaties kan gaan is het belangrijk dat je beschikt 

over eigen vervoer.

Leerling CNC Frezer m/v

Wil jij opgeleid worden tot CNC frezer in de kunststoffen 

en ben jij bereid om in ploegen te werken? Dan is dit 

jouw kans!

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als leerling CNC frezer ben je werkzaam binnen een professionele 

organisatie. Samen met je collega’s werk je in teamverband aan 

het produceren van kunststof producten van een hoge kwaliteit. 

Met moderne CNC gestuurde machines leer de meest uiteenlo-

pende bewerkingen aan kunststoffen uit te voeren. In deze functie 

doe je alle kennis van het vakgebied op tijdens je werk. Dit is bij 

uitstek een functie waarin je voor langere tijd aan de slag kan.

Metselaar m/v

Wil jij werken met natuurlijke materialen 

en ben jij een geboren metselaar?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als metselaar werk je zelfstandig aan grote 

projecten. Het gaat om metselwerk in de nieuw-

bouw, renovatie en particulier werk. Je bent 

creatief en oplossingsgericht en hebt passie 

voor het vak. Omdat het om klantenwerk gaat, 

zijn goede communicatieve vaardigheden erg 

belangrijk. Wij zoeken naar een kandidaat die 

een afgeronde metselopleiding heeft. Ben jij 

geïnteresseerd? Bel ons dan snel!

ERVAREN KAPSTER GEZOCHT!
Je passie is het knippen van andermans haren? 
Kom dan werken bij Da Vinci for Hair in het mooie 
dorpje Vorden!

Contact:
info@davinciforhair.nl
www.davinciforhair.nl

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

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

Tandprotheticus

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

Hospice Zutphen

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

Tandarts:

20 - 21 augustus, G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
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 21 augustus, 10.00 uur, dhr. H.G. Dijkman uit Vorden.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 21 augustus, 10 uur, ds. J. Kool
1e C: Diac. werk(WPO-adoptieplan); 2e C: Eredienst en pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 21 augustus, 10.00 uur, ds. Tim Wiersum, openluchtdienst RK Tuin.

R.K. kerk Vierakker

Zondag 21 augustus, 10.00 uur, Oecumenische viering, werkgroep. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 21 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.

Wespennesten bestrijding 
06-54323046; Martin Spiege-
lenberg.
   

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

Maisdoolhof bij recreatie & 
kinderboerderij Feltsigt. En-
tree €2,00 p.p. Bekveldseweg 
5 Bekveld gem. Bronckhorst.
   

De Grolse Hofzangers in 
Baak. Zondag 28 aug vanaf 
14.30 uur in het Martinus-
huus te Baak. Entree € 7.50 
incl koffie/thee, kinderen 
gratis.
   

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.Heeft u 
last van ratten, mollen, wes-
pen of ander ongedierte? Bel 
Don Veenhuis 06- 10499025.
   

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

Open Tuin Dag buitenplaats 
de Wildenborch Vorden op 
zondag 21 augustus 2016 
van 10.00 - 17.00 uur. Toe-
gang € 6,50. Kinderen tot 
12 jr. gratis. Parkeren gratis. 
Wildenborchseweg 20 Vor-
den. Voor meer info: www.
wildenborch.nl en het red. 
art. elders in deze krant.

17 t/m 23 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. 17 augustus Bosuiensoep / Hachee met aardappelkroketten 

en groente

Do. 18 augustus ½ Haantje met patat, appelmoes en rauwkost-

 salade / Apfelstrudel met slagroom

Vr. 19 augustus Groentesoep / Zalmfilet met dillensaus, aardappelen 

en groente                                               

Za. 20 augustus Italiaanse cordon bleu met aardappelen en groente 

Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Ma. 22 augustus   Gesloten

Di. 23 augustus       Wiener Schnitzel met aardappel 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

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

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



 

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

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

twijfelaar  van  32,95  voor  24,95

2-persoons  van  39,95  voor  26,95

lits-jumeaux  van  44,95  voor  29,95

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

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

200/260  van  39,95  voor  24,95

240/260  van  49,95  voor  29,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZINDERENDE ZOMEROPRUIMING

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

90/200 van 29,95 voor 18,95

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

140/200 van 39,95 voor 26,95

160/200 van 44,95 voor 29,95

180/200 van 46,95 voor 31,95

180/220 van 49,95 voor 34,95

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

2 pers. van 49,95 voor 39,95

Lits Jumeaux van 69,95 voor 49,95

Lits Jumeaux XL  van  79,95  voor 59,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen tot 70%

HOESLAKENS BADGOED

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

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

voelt weer schoon en als nieuw aan.

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

na 17.00 uur weer klaar.

ZOMERDEKBEDDEN

LAKENSETS VANAF 24,95

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

Cookaware keukenset  NU    9,95

Linnen glazendoeken  NU  6,95

Vaat/werkdoeken  4 voor  6,-

KEUKEN

Strandlakens
Keuze uit vele dessins vanaf 14,95

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

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

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

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

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

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

GESELECTEERDE 
VANDYCK, VOSSEN en CAWÖ

HANDDOEKEN 
IN DIVERSE MATEN

2 HALEN 
= 

1 BETALEN

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

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

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

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

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

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

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

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

Climasoft stevig veren kussen 
70% ganzenveertjes en 30% dons

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

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

 nu 89,95

PIP HOMEWEAR
NU MET 

50% KORTING*
* uitgezonderd nieuwe collectie

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in diverse kleuren

nu met 25% Korting

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

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