
Vijf organisaties vinden dat de 
Achterhoek het predicaat Hoofdstad van 
de Smaak verdient.   22

Wilma Aalderink onthult het straatnaambord samen met burgemeester Huijbregts-Schiedon. Foto Mirjam Rensink

Weg vernoemd naar Henk Aalderink
HENGELO - De rondweg om Hen-
gelo heet vanaf vandaag Burg. 
Henk Aalderinkweg. Wilma Aal-
derink, de weduwe van Henk 
Aalderink, en burgemeester 
Helmi Huijbregts-Schiedon ont-
hulden zaterdag tijdens de ‘Kom 
d’r in dag’ van de gemeente het 
nieuwe straatnaambord.

Henk Aalderink is vanaf de oprich-
ting van de gemeente Bronckhorst 
tot 2015 burgemeester geweest. 
‘’Bronckhorst is verweven met 

Henk Aalderink, zijn nagedach-
tenis mag niet ontbreken in onze 
gemeente.
De toegangsweg naar het ge-
meentehuis postuum naar hem 
vernoemen is een prachtig en wel-
verdiend eerbetoon voor hem en 
zijn familie’’, zei Helmi Huijbregts-
Schiedon tijdens de onthulling.

Wilma Aalderink was trots en 
emotioneel toen ze het bord met 
de naam van haar man onthulde. 
‘’Dit betekent heel veel voor mij 

en mijn familie, bedankt hiervoor. 
Ik wil jullie zeggen dat het best 
goed gaat met mij. Alleen de pijn 
die voel door het gemis van mijn 
man is enorm, daar kan niemand 
een pleister opleggen, dat moet je 
zelf doen. Ik probeer actief te blij-
ven en mij bijvoorbeeld in te zet-
ten voor het leefbaar houden van 
Steenderen. Maar de pijn die is er 
en die gun ik niemand.’’

Vanuit de kamer van de burge-
meester in het gemeentehuis van 

Bronckhorst is het nieuwe straat-
naambord goed te zien.
Zo blijft de naam van man die aan 
de wieg stond van de fusie- ge-
meente Bronckhorst zichtbaar in 
het dorp waar het bestuurlijk cen-
trum van deze gemeente is geves-
tigd.

 
   

 ■ Lees verderop in deze krant 
meer over 10 jaar Bronckhorst

 

Fashion Events op 
Kerkplein Vorden
VORDEN Zondag 13 september to-
nen modezaken (Tuunte, Fashion 
Corner en de Hema) en andere 
ondernemers op originele wijze 
hun nieuwe herfstcollectie.
Elk uur (13.30, 14.30 en 15.30 uur) 
start vanuit Grand Bistro De Ro-
tonde op het Kerkplein rondom de 
grote kastanjeboom een Fashion 
Event met kleding, schoenen 
(Giesen), brillen (Siemerink) en 
fiets(kleding) (Profile Bleumink) 
voor jong en oud, voor ieder wat 
wils. Kapperszaak Ami presenteert 
kapsels, Etos doet de make-up 
en de Vordense tuin verzorgt de 
bloemen. De Burgerij zet een ori-
ginele fashion-creatie neer. Met de 
Fashion Events krijgt de Vordense 
koopzondag na de zomer weer 
een bruisend karakter, een bezoek 
meer dan waard. 

Un viaje a 
Espagna y 
Portugal
Als dirigent Joop Boerstoel 
met zijn orkest Bronckhorst 
Wind Symphony de eerste, vu-
rige melodie ten gehore brengt 
van het concert Un viaje a Es-
pagna y Portugal, is dat het 
begin van een avond vol muzi-
kale passie.  5

Dinsdag 8 september 
2015

37  nr.

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 sept.

Priklappen

4 stuks       € 595

Boterham-
worst 
100 gram   € 098

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel.  0575 - 55 13 21
Fax 0575 - 55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

0573 - 251761
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www.gebr-arends.nl   |   GRATIS PARKEREN

GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Jaargang 77



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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

UITVAARTVERZORGING

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

Familieberichten
Voor vragen of meer informatie, bel: (0544) 80 10 30

10-09-2005 10-09-2015

Voor altijd in onze harten: 
 

Han Vos
 

Gerrie Vos - Hiddink
Arno en Petra
Simone

Hoera, daar ben je!

 KAAT
Marij

 
29 augustus 2015  *  02.19  *  2990 gram

Robert, Marijke, Siem en Pim
Kornegoor-Schotman

Venhorstinkweg 2
7251 PE Vorden

60   60   60   60 60   60 60   60 60   60 60   60   60

 TOOS SCHRÖER 
ALWEER 60 JAAR OUD!

 
LIEVE MAM,

HET IS MORGEN ZOVER: 
60 JAREN OUD!
EN ALS JE ERGENS EEN 
HEKEL AAN HEBT, 
IS DAT DIT BEKEND WORDT...

SORRY MAM, IK KON HET NIET LATEN. FORGIVE ME.

KUSJES, JORY

60   60   60   60 60   60 60   60 60   60 60   60   60

 

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

Moeders leven omringd door liefde
Gegeven en gekregen
Dat moeten we nu missen
Maar door jouw liefde
Hebben wij genoeg voor de rest van ons leven

Bedroefd, maar trots op wie en hoe zij was, 
hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen 
van onze lieve, zorgzame moeder, trotse oma en 
schoonzus

DERKJE WILLEMINA 
WULLINK-MEULENBRUGGE

~ Dicky ~
weduwe van Jan Willem Wullink

* Vorden,  † Hengelo Gld., 
21 april 1935  6 september 2015

Diana †

Henk en Angelien
   Fabian
   Jurriaan
   Thimon
   Elisah

Arjan en Sandra
   Teun
   Mies
   Anne

Dinand en Carmen
   Hessel
   Anouk
   Michiel

W. Meulenbrugge-Sweers

Hengelo Gld., Woonzorgcentrum “De Bleijke”.
Correspondentieadres: 
Bronkhorsterstraat 10, 7255 KL Hengelo Gld.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers 
van “De Bleijke”, afdeling De Noabers 
voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

Gelegenheid tot condoleren op donderdag  
10 september van 19.00 tot 20.00 uur in de aula 
“Ons Huis”, ingang Bleekstraat 7 te Hengelo Gld.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
In liefde nemen wij afscheid van je

Margaretha Esse Luppens
- Greet -

* Harlingen, † Warnsveld, 
3 december 1932 3 september 2015

Esse en Marja
Lidy
Thijs en Julia
Nina
Karin en Albert
Wouter
Bart en Lilian
Joost en Marie-Flore
Tom
Maarten en Nina
Gita en Hans
Jelle en Marjolein
Marga en Tom
Udo en Elly
Jurre
Mette

Correspondentieadres:
De Voornekamp 13, 7251 VK Vorden

Het afscheid van mama heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART
Reageren op een artikel?

www.contact.nl



Tienjarigen vieren 'verjaardagsfeest' op gemeentehuis
HENGELO - Honderd tienjarigen, 
een grote taart en een burge-
meester. Dat zijn de ingrediënten 
van het verjaardagsfeestje dat de 
gemeente Bronckhorst zaterdag 
heeft gevierd in de raadszaal. 
Een voor een kregen de kinde-
ren een hand van burgemeester 
Helmi Huijbregts-Schiedon en 
daarna mochten ze plaats ne-
men op de stoelen waar normaal 
gesproken de raadsleden zitten.

Door Mirjam Rensink

Alle kinderen die in 2005 zijn ge-
boren zijn de eerste die Bronck-
horst in hun geboorteakte heb-
ben staan. De kinderen klappen 
spontaan als de burgmeester dit 
zo benadrukt. Vervolgens wordt er 
hard gezongen voor de tienjarige 
Mathilda die precies tijdens het 
feestje van de gemeente Bronck-
horst jarig is. Samen met twee 
jongens die de dag ervoor tien zijn 
geworden mag Mathilda de grote 
taart aansnijden.
Op de tribune zit de tienjarige 
Marloes Masselink uit Zelhem te 
wachten op haar stukje taart. Ze 
heeft een prachtige jurk aan en 
schoenen met echte hoge hakken. 
''Deze jurk heb ik speciaal uitge-
zocht voor vandaag. Ik vind het 
heel bijzonder dat we hierbij mo-
gen zijn vandaag.'' Marloes heeft 
ook een bos bloemen meegeno-
men voor de burgemeester. ''Zij 
viert ook een feestje vandaag dus 
daarom heb ik dat gedaan. Ze zei 
dat ze dit heel leuk vond.''

Tal van 
activiteiten op 
feestdag

Als de taart op is gaan de kinde-
ren naar een speciale tent buiten 
waar ze samen een groot schilderij 
mogen maken. De meegekomen 
ouders en verdere familieleden 
mengen zich tussen de andere 
bezoekers van de open dag van 
de gemeente. Ze nemen een kijk-
je bij de verschillende stands en 
praten met medewerkers van de 
gemeente. Mevrouw Van Waal-
wijk uit Wichmond is speciaal 
gekomen voor de speeddate met 

de burgemeester. ''Ik woon aan 
de Lankhorsterweg in Wichmond 
en ik maak erg zorgen over de vei-
ligheid van deze weg. Er wordt zo 
verschrikkelijk hard gereden, het 
is een zestig kilometer weg maar 
bijna niemand houdt zich aan die 
snelheid. Ik zag dat je in gesprek 
kunt met de burgemeester en wet-
houders dus ik dacht ik grijp mijn 
kans.''

Ze heeft tien minuten om haar 
verhaal te vertellen aan mevrouw 
Huijbregts maar die tijd heeft ze 
niet eens helemaal nodig. ''De bur-
gemeester was vol begrip'' vertelt 
ze na afloop. ''Ze snapte heel goed 
dat ik mij zorgen maak en ik hoop 
dat ze iets gaan doen met mijn 
suggestie om meer snelheidscon-
troles te houden daar. Maar ver-
der heb ik helemaal geen kritiek 
op Bronckhorst hoor. Ik vind het 

heerlijk om hier te wonen, het is 
een prachtige gemeente waar een 
hele prettige sfeer heerst.''
Ook bij de stand van de raadsleden 
is het druk. ''We hebben een spel 
gemaakt waarin inwoners kunnen 
aangeven welke punten zij belang-
rijk vinden'', legt Yoeri Klein Bras-
kamp, het jongste lid van de raad 
uit. ''Als ik zo op het bord kijk zie 
ik dat mensen zich zorgen maken 
over de toekomst van het platte-
land en over de komst van vluch-
telingen in onze gemeente. Ook 
hebben sommige bezoekers meer 
specifieke vragen over bijvoor-
beeld de Aviko in Steenderen of 
over de mogelijke komst van een 
megastal naar Wichmond. Over 
ons duurzaamheidbeleid zijn 
mensen wel weer tevreden.''
De hele dag is het een komen en 
gaan van mensen bij de speciale 
stand van de raad. ''Ik vind de op-

komst vandaag goed'' zegt Klein 
Braskamp. ''Het is ook zo leuk om 
te zien dat al die kinderen hier een 
kijkje komen nemen omdat ze 
speciaal zijn uitgenodigd voor dit 
feestje.''
Wethouder Arno Spekschoor is 
ondertussen druk als reisleider. 
Hij leidt belangstellenden in een 
bus rond langs de bijzondere plek-
ken in de gemeente. De bus rijdt 
niet alleen langs de musea, de 
kastelen en de monumenten maar 
ook langs bijzondere bedrijven, 
sportaccommodaties en nieuw-
bouwprojecten. De eerste bus-
tour van anderhalf uur gaat door 
het noorden van Bronckhorst, de 
tweede door het zuidelijk deel van 
de gemeente.

Op het terrein voor het gemeen-
tehuis laten buitendienstmede-
werkers zien hoe je op een goede 

manier kunt snoeien en straten. 
Door de frequente regenval wa-
gen zich echter niet veel mensen 
naar buiten. Binnen is het wel 
gezellig druk bijvoorbeeld bij de 
workshop 'Parels en puinhopen', 
ambtenaren geven hierin uitleg 
over verschillende gebouwen in 
de dorpen en de visie van de ge-
meente hierop. Tijdens de master-
class over afval wordt ingegaan op 
het hergebruiken van afval nu en 
in de toekomst. In de hal staan een 
aantal voorbeelden van producten 
die gemaakt zijn van hergebruikt 
materiaal.

De participatieraad lanceert op 
de open dag een nieuwe website 
waar mensen terecht kunnen die 
ondersteuning en/of zorg nodig 
hebben. De feestelijke open dag 
werd om drie uur afgesloten in 
park De Bleijke in Hengelo.

VORDEN - Op vrijdagavond 18 
september organiseert Slijterij & 
Wijnhandel Sander Pardijs we-
derom een Whisky Trail in zaal De 
Herberg aan de Dorpsstraat 10 te 
Vorden.

Tijdens de Whisky Trail ontvangt u 
een eigen proefglas. Dit glas kunt 

u bij diverse stands laten vullen 
met de mooiste, niet alledaagse 
whisky's. U kunt kiezen uit een 
ruim aanbod van rond de honderd 
whisky's. De aanwezige professio-
nals kunnen u deze avond alles 
over de ingeschonken whisky ver-
tellen. Naast de vele bekende mer-
ken op de proeftafels, zoals Glen 
Dronach, Aberlour en Bruichlad-
dich, zal er ook dit jaar weer volop 
ruimte zijn voor de kleinere dis-
tillateurs zoals Edradour, jaren-
lang de kleinste distilleerderij van 
Schotland. Verder kunt u ruime 
selectie van de zogenaamde "Ulti-
mate Collection" te proeven zijn. 
The Ultimate Collection is een se-
rie whisky's die speciaal geselec-
teerd is door Han en Maurice van 
Wees voor The Ultimate Whisky 
Company in Nederland. Zij zoe-
ken naar de mooiste vaten whisky 
die te vinden zijn in Schotland 

om hiermee hun flessen te vul-
len. Alle flessen uit deze serie zijn 
unchill filtered, genummerd, niet 
bijgekleurd, single barrel en sinds 
2005 afgebotteld op 46 % alcohol 
om zo de pure smaak van het ge-
selecteerde vat in uw glas te laten 
komen. Op iedere fles Ultimate 
vindt u de datum van distillatie, de 
botteldatum en het vat nummer. 
Ook komt er nog een kleine dele-
gatie ander soortig gedistilleerd op 
de proeftafels te staan. Wat dit zal 
zijn, dat houden we nog even voor 
onszelf. Tot slot wordt er ook voor 
een hapje gezorgd. Kortom alle 
ingrediënten voor een geslaagde 
Whisky Trail zijn weer aanwezig. 
Kaarten á 25 euro zijn vanaf heden 
te koop bij: Slijterij & Wijnhandel 
Sander Pardijs te Vorden.
   

 ■ www.slijterijvorden.nl 

Whisky Trail bij Slijterij & 
Wijnhandel Sander Pardijs

De burgemeester snijdt de taart aan samen met tienjarige Bronckhorsters. Foto: Mirjam Rensink

Aanvang nieuw seizoen 
Vrouwen van Nu
VORDEN - Woensdag 16 septem-
ber begint weer het nieuwe sei-
zoen van de Vrouwen van Nu 
afdeling Vorden.

Deze eerste avond komt Josée 
van der Staak een lezing geven 
over de Kracht van Tekentaal. 
Aansluitend mogen de dames 
zelf ook laten zien wat de teken-
taal over hen zegt. Het wordt vast 
een gekleurde avond. Aanvang is 
om kwart voor acht bij de Her-
berg.
Donderdag 17 september bren-
gen de Vrouwen van Nu een be-
zoek aan museum Makkeluk Zat 
in Steenderen. De heer Sangers 
zal de dames ontvangen en rond-
leiden in zijn zeer bijzondere 
museum. Al meer dan vijftig jaar 
verzamelt hij oude spullen en nu 
wil hij ook anderen laten genie-

ten van zijn verzameling. 
Woensdag 7 oktober gaan ze naar 
de Theetuin in Vierakker. De da-
mes hebben daar een workshop 
over verschillende soorten thee. 
De workshop wordt gegeven 
door de heer Hiddinga, eigenaar 
van de tuin. Er zal uitleg worden 
gegeven over de uitgebreide se-
lectie van diverse theesoorten en 
deze mogen worden geproefd. 

Wilt u eens een avond bijwonen 
om te zien of de Vrouwen van Nu 
wat voor u is, u bent van harte 
welkom.
Bezoek ook eens de website en 
de Facebookpagina. 

 
   

 ■ vrouwenvannu.nl/vorden

Opruimingsactie
Grote kortingen op 
onze zonnepanelen

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 8 september 2015



Kom naar onze Open Dag!

Almelo
Enschede

Hengelo
Nijverdal

Winterswijk

Roessingh Revalidatie Techniek

Fabriekstraat 14

7005 AR  DOETINCHEM

Meer info: www.rrt.nl

U bent van harte welkom op:

Zaterdag 12 september 2015

Met onder andere:

• Gratis loop- en schoenscreening bij voetproblemen.

• Demonstratie computergestuurde beenprothese 

knie en voet.

• Gratis benenscan (bij vermoeide of rusteloze benen).

• Mammacare speciale aanbieding van badmode met:

50% korting!

Ontdek de vele mogelijkheden van de orthopedie!
Voor elke bezoeker is er een leuke attentie! 

Zaterdag 12 september 2015

van10 - 15uur!Praktijk voor Chinese Geneeswijze

Acupunctuur & Massage
Astmatische klachten komen vaak in de win-
ter voor. Door nu de balans in het lichaam 
te verbeteren en de longen te versterken, 
zult u in de winter minder last hebben van 
benauwdheid. Acupunctuur geeft goede re-
sultaten, zonder gebruik van medicijnen. Bel 
gerust voor meer informatie of een afspraak.

Spalstraat 14b • 7255 AC Hengelo • T: 06-38903895
E: contact@acupoli.nl I: www.acupoli.nl

Leonie Eenink is aan-
gesloten bij beroeps-
vereniging Zhong.

Behandeling wordt 
door de meeste zorg-
verzekeraars geheel 
of gedeeltelijk ver-
goed bij een aanvul-
lend pakket.

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

SCHITTERENDE KARPETTEN
VELE KLEUREN, VELE (AFWERK) 

MOGELIJKHEDEN
KAN EVENTUEEL OP MAAT 

GEMAAKT WORDEN

Bijv. 160 x 230 voor slechts € 255,-

Maandaanbieding  SEPTEMBER Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 8 t/m maandag 14 september.

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

Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

IN DE VOLSMAAK.........
HOLLANDSE VICTORIA PRUIMEN
 500 gram   1.99

DE MOOISTE VAN VASTE TEELER V. DAM..........

HOLLANDSE BOSPEEN 
  per bos  0.99

WEGENS SUCCES HERHAALD............

de lekkerste-sappigste
SALUSTIANA HAND/PERS
SINAASAPPELEN  kg   1.99

GROENTE KOOPJE....

veld verse Hollandse prei
500 gram   0.69

UIT EIGEN KEUKEN.....

Rĳ kelĳ k gevulde wrap + gratis bakje
rauwkost naar eigen keuze
   per persoon

4.98
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt  keuze uit 

diverse soorten

2 x 100 gram

1

98

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Boutique bal

3

95

3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Mager 

rundergehakt

2E 500 GRAM 

HALVE PRIJS

SPECIAL

Cool kool

1

75

100 gram

MAALTIJD IDEE

Nasi of

Bami

3

98

500 gram
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt  keuze uit 

diverse soorten

2 x 100 gram

1

98

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Boutique bal

3

95

3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Mager 

rundergehakt

2E 500 GRAM 

HALVE PRIJS

SPECIAL

Cool kool

1

75

100 gram

MAALTIJD IDEE

Nasi of

Bami

3

98

500 gram
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt  keuze uit 

diverse soorten

2 x 100 gram

1

98

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Boutique bal

3

95

3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Mager 

rundergehakt

2E 500 GRAM 

HALVE PRIJS

SPECIAL

Cool kool

1

75

100 gram

MAALTIJD IDEE

Nasi of

Bami

3

98

500 gram

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Jachttradities
VORDEN- Op zondagmiddag 13 
september aanstaande worden de 
Open Monumentendagen traditi-
oneel in de Vordense Dorpskerk 
afgesloten met een kort concert. 
Dit jaar met 'Jachttradities rond 
Vorden'. Medewerking hieraan 
verleent de Jachthoornblaasgroep 
Medler. Zij blazen om 16.00 uur 
'de jacht aan' voor de toren. Hier-
na zet het programma zich binnen 
voort. Toegang vrij/collecte.

Tussen de diverse jachthoornsig-
nalen door wordt verteld over de 
jachttradities. Gedichten, die des-
tijds tijdens jachtdiners werden 
voorgedragen, worden nu ook in 
de Dorpskerk voorgedragen. Er 
worden beelden vertoond en er 
klinkt, naast het geschal van de 
jachthoorns, ook vioolmuziek die, 
speciaal voor de jacht, door een 
anonieme componist rond 1700 
gecomponeerd is. Symone Boers-
toel (viool) en Mirjam Berendsen 
(orgel) nemen dit onderdeel voor 
hun rekening. En na afloop na-
tuurlijk voor iedereen een jacht-
bittertje.Tevens is er die dag een 
kleine expositie van gevonden 
munten, die bij de laatste restau-
ratie onder de oude vloer van de 
Dorpskerk tevoorschijn zijn geko-
men. En is er tevens een kleine ex-
positie ingericht van doopjurkjes 
en -attributen.

is een wekelijkse uitgave van 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
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in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg ■ 
Linde ■ Medler ■ Veldwijk ■ Vierakker ■ 
Wichmond ■ Wildenborch.

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde  
www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30
Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur.

Neem contact op met onze media-
adviseur voor meer informatie:
Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 
Kopij aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur

Bezorgklachten
PBB Bezorgdienst: (0314) 62 51 59
pbbbezorgdienst@achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen 
daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien 
van de inhoud van deze uitgave en/of website 
zowel het auteursrecht 
voor conform artikel 15 lid 
1, sub 4 van de Auteurswet 
als het databankrecht. 

Kijk voor het allerlaatste 
nieuws op onze website. 
Daar vindt u ook de vol-
ledige inhoud van deze 
krant en het  openbare 
archief.

 

 

Contact
Bronckhorst NoordPromsconcert vurig en vol verrassingen

VORDEN Onder een baldakijn en 
over een rode loper gaat het pu-
bliek (550 man) zaterdagavond 't 
Jebbink in. Het regenachtige weer 
buiten vormt een schril contrast 
met binnen, waar de sportzaal is 
omgetoverd tot een sfeer- en stijl-
volle concertzaal. Als dirigent Joop 
Boerstoel met zijn orkest Bronck-
horst Wind Symphony de eerste, 
vurige melodie ten gehore brengt 
van het concert Un viaje a Espagna 
y Portugal, is dat het begin van een 
avond vol muzikale passie.

Door Josée Gruwel

Een avond waarin bij orkest, me-
dewerkend artiesten en het orga-
niserende Cultuurfonds Vorden 
liefde voor muziek en kwaliteit 
hand in hand gaan en waarbij de 
verrassing en de kracht zit in de 
samenwerking. Een avond waar-
bij voor het publiek tijd vervaagt. 
"Een gedenkwaardige avond", al-
dus presentator Arie Ribbers in 
zijn slotwoord.
Dit is het vierde Promsconcert in 
Vorden. Iedere twee jaar wordt 
een dergelijk concert gegeven. 
De voorgaande keren stond mu-
ziek uit Italië, Engeland, Wenen 
en Berlijn centraal. Nu gaat het 
om Spanje en Portugal, om fado, 
flamenco en paso doble bijvoor-
beeld. Voor de pauze worden al-
leen Spaanse en Portugese com-
ponisten geëerd, na de pauze ko-
men buitenlandse componisten 
die de landsaard ook in het hart 
weten te treffen aan bod. Dat be-
tekent dat het Zuid-Europees 
temperament tijdens deze Grand 
Final voortdurend de zaal in spat 
en dat het publiek meegezogen 
wordt in diepe emoties van het le-
ven, zoals hartstocht, verlangen en 
wanhoop. Publiek dat overigens 

niet wordt gehinderd om 'Olé' te 
roepen.
Zo luisteren we naar authentieke 
muziek gespeeld door het orkest, 
naar oerfado's van 'Flor d'Luna', 
waarbij de stembeheersing van de 
zangeres adembenemend is, ge-
nieten van de groep 'A Dónde Vas' 
met de imponerende 16-jarige 
flamincodanseres Conchita Boon 
en worden geboeid door de stra-
lende dansers van Aventus Dans 
waarvoor het podium extra ver-
hoogd werd na de generale. Maar 
er is meer: Tenor Frank Fritschy, 
sopraan Irma ten Brinke en vo-
caliste Marieke Visser doen mee. 

Klinkende namen. "Niets mooier 
en niets spannender dan om ze 
allemaal samen te laten werken", 
vertelt Joop Boerstoel. En dat sa-
menwerken zien we volop. Steeds 
worden er combinaties gemaakt. 
Daardoor krijgt de show een ver-
rassende meerwaarde en krijgen 
de nummers - waaronder het be-
kende Granada, Besame Mucho, 
Habanera, Barcelona, The Impos-
sible Dream, Eviva Espagna en 
Malaguena - een extra dimensie. 
Soms ook roepen de nummers 
beelden op. Andere beelden dan 
bij de getoonde diavoorstelling. 
Zoals bij het werk uit het muziek-

genre zarzuela, gebracht door so-
praan en orkest, waarbij beelden 
van de stier die los gaat bovenko-
men. Primeur deze avond is de 
uitvoering van het nummer Can-
tai! door orkest en Flor d'Luna. 
Het werd geschreven door Mar-
cel Verheugd van Flor d'Luna en 
gearrangeerd door Carl Wittrock. 
Met Amigos Para Siempra (Vrien-
den voor altijd) wordt de avond 
afgesloten. Gerda Schoo van Cul-
tuurfonds Vorden: "Over twee jaar 
vieren we het eerste lustrum. Dan 
bestaat het Promsconcert uit een 
compilatie van nummers uit de 
eerste vier afleveringen."

VORDEN - Vrijdag 28 augustus is 
het project van Harmonie Vorden 
" Harmonie Vorden brengt muziek 
in de klas" van start gegaan op de 
basisschool De Vordering. Met het 
project wil harmonie Vorden een 
bijdrage leveren aan de educatieve 
en culturele vorming van leerlin-
gen in het basisonderwijs. Tevens 
worden de kinderen in de groepen 
6 en 7 van het basisonderwijs in de 
gelegenheid gesteld kennis te ma-
ken met de blaasmuziek. 

Basisscholen zijn verplicht we-
kelijks een uur muziekles aan te 
bieden aan de leerlingen, maar in 
de praktijk komt het hier vaak niet 
van omdat de middelen en kennis 
ontbreken. Muziekonderwijs blijft 
vaak beperkt tot het luisteren en 
zingen van liedjes. 
Harmonie Vorden heeft eigen do-
centen in dienst die groepsgewijs 
of individueel les geven aan leer-
lingen die zich aanmelden. Een 
blazersklas is een moderne en 
motiverende manier van muziek-
onderwijs, passend bij de doelstel-
lingen van harmonie Vorden.
Met het project krijgen de kin-
deren uit groep 6/7 van de basis-
scholen in Vorden groepsgewijs 
muziekonderwijs aangeboden 
door vakkundige muziekdocen-
ten. Harmonie Vorden faciliteert 
dit muziekonderwijs door mu-
ziekinstrumenten, docenten en 
vrijwilligers, eigen leden, in te zet-
ten voor het muziekonderwijs. 
Leerlingen worden in de gelegen-
heid gesteld een blaasinstrument 

te bespelen en te ervaren wat het is 
om gezamenlijk muziek te maken.
De harmonie hoopt dat kinderen 
daarmede enthousiast worden 
voor de blaasmuziek en kiezen 
voor het volgen van muzieklessen. 
Daarmede wordt ook een belang-
rijke doelstelling van de vereni-
ging verwezenlijkt en betekent dit 
continuïteit van de vereniging. 
Harmonie Vorden heeft het pro-
ject in eigen beheer opgezet om 

daarmee deze nieuwe vorm van 
muziekonderwijs te kunnen aan-
bieden en om voldoende controle 
te kunnen uitoefenen op het gebo-
den product. 
De lesmethode die wordt gebruikt 
is speciaal ontwikkeld door de ei-
gen muziekdocenten voor deze 
vorm van muziekles. In 10 weken 
hebben de leerlingen kennis van 
ritmiek en zin ze in staat enkele 
noten op een door hem of haar 

gekozen instrument te bespe-
len. Binnen de schooluren zal in 
groepsverband 1 uur per week les 
worden gegeven. 
In goed overleg met de school vin-
den de lesuren plaats op vrijdag-
ochtend van 10.30 tot 11.30 uur.
De periode wordt afgesloten met 
een gezamenlijk 'concert' in sa-
menwerking het leerlingenorkest 
van Harmonie Vorden in het Kul-
turhus .
Kinderen hebben daarna de gele-
genheid zich aan te melden voor 
muziekonderwijs dat door de Har-
monie Vorden wordt georgani-
seerd. Onder begeleiding ven een 
docent worden ze opgeleid in het 
bespelen van een instrument. De-
ze opleiding wordt dan afgesloten 
met een examen voor het HAFA-
BRA- A diploma.  
Het project wordt ook gegeven 
op de drie andere basisscholen in 
Vorden en Kranenburg, De Dorps-
school, De Kraanvogel en Het 
Hoge.
Het project is mede mogelijk ge-
maakt doordat zowel door de ge-
meente Bronckhorst als de Vei-
lingcommissie een financiële bij-
drage voor dit project is toegezegd.
Wanneer het project slaagt en ook 
scholen hun medewerking willen 
blijven verlenen, wil men het pro-
ject voortzetten in goed overleg 
met de scholen.
De minister van Onderwijs heeft 
extra middelen ter beschikking 
gesteld om het muziekonderwijs 
te stimuleren voor het schooljaar 
2016/2017.

Harmonie Vorden brengt muziek in de klas

Verrassende combinaties bij het Promsconcert onder leiding van Joop Boerstoel. Foto: Josée Gruwel

De Harmonie Vorden geeft muzieklessen op scholen in Vorden. Foto: PR
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Sfeervolle entourage bij drukbezochte brunch en borrel
BAAK - Het eerste gedeelte van de 
viering van het 125 jaar bestaan 
van de St. Martinuskerk, de Pa-
rel van Baak en het café De Bier-
kaai/Het Wapen van Baak was 
een zeer geslaagde afgelopen 
zondag.

De dag begon met een druk be-
zochte Woord- en Communievie-
ring, die werd afgesloten met een 
voor deze bijzondere dienst een 
aangepaste versie van het Baakse 
lied. De gewijzigde tekst van Jan 
Hubers ging uiteraard over de gro-
te, mooie kerk die van heinde en 
ver te zien is. Na deze ode aan de 
Parel verplaatsten de aanwezigen 
zich naar het achterste gedeelte 
van de kerk, die sfeervol ingericht 
was met verschillende vaandels 
van de parochie, een expositie van 
de Historische Vereniging Steen-
deren over de geschiedenis van de 
kerk en het dorp, gezellige gegroe-
peerde tafels en stoelen en vele 
bloemen en planten. Onder het 
genot van een verse kop koffie en 
een plak cake heette de voorzitter 
van de Stichting de Vrienden van 
de Parel van Baak, Gerrie Snelder, 
iedereen van harte welkom. Zij 
vertelt kort over de werkzaamhe-
den van de Stichting en attendeert 
de mensen op de grote kroon-
luchter die boven haar hangt. Het 
is een object met akoestische ci-
linders van geluidsabsorberend 
schuim. De Stichting is hiervoor 
fondsen aan het werven om er 
veertien te kunnen bekostigen, 
vier grote en tien kleine. Deze zor-
gen ervoor dat de lange nagalm 
in de kerk gereduceerd wordt tot 

een acceptabele twee seconden. 
Dan is het mogelijk om concerten 
en dergelijke in de kerk te houden 
en kan de Stichting de broodno-
dige inkomsten verwerven om het 
achterste gedeelte van de kerk in 
stand te houden. Locoburgemees-
ter Paul Seesing feliciteert de ge-
meenschap en stelt dat Baak trots 
mag zijn op zo'n prachtige kerk en 
sprak de hoop uit dat het gebouw 
behouden blijft voor het nage-
slacht.
Inmiddels zitten de gasten gezellig 
aan de borrel en krijgt het feest al 
een reünie- achtig karakter. Henk 
Samberg duikt met hen de ge-
schiedenis in van de kerk en Baak. 
Het verleden komt weer tot leven, 
helemaal als de baron Van der He-
ijden, bewoner van Huize Baak en 
gestorven in 1868 in de kerk komt 
en de gemeenschap toespreekt. 
Hij zegt blij te zijn dat de bevolking 
van Baak zijn erfenis die hij hen 
had nagelaten voor het bouwen 
van een kerk goed besteed heeft. 
Samberg vervolgt zijn geschiede-
nisles aan de hand van oude foto's 
en ander materiaal die via een be-
amer op een scherm worden ge-
projecteerd. Hij wordt bijgestaan 
door Hubers, die hem aanvult met 
leuke anekdotes. Na deze uit een 
zetting borrelt men gezellig verder 
en bekijkt menigeen de expositie 
met veel fotomateriaal of de films 
over het honderd jaar bestaan van 
de kerk en het eerste openlucht-
spel in Baak in 1990.
Achter vanuit de kerk komen mu-
zikale klanken van Gerrit Hiddink 
die menig Nederlands en Achter-
hoeks lied ten gehore brengt. Ook 

drijven geurige dampen van heer-
lijke groentesoep de kerk in die de 
smaakpapillen prikkelen. Maar 
alvorens een ieder de honger mag 
stillen, spreekt de nieuwe pastoor 
van de parochie, Scheven de aan-
wezigen kort toe en gaat hij voor 
in gebed.
Van de jongste (8) tot de oudste 
(95) gast laat de soep en de brood-
maaltijd goed smaken en ervaart 
het als bijzonder om met zoveel 

(oud)dorpsgenoten samen in de 
kerk te eten.
De Stichting Parel van Baak be-
dankt in het bijzonder, de Parochi-
ele Caritas Instelling (PCI), het Wit 
Gele Kruis Leefbaarheidsfonds in 
beheer van Baaks Belang en de 
Stichting Familie Helmich-fonds 
voor hun financiële bijdrage. Maar 
ook alle andere betrokkenen die 
op welke manier dan ook hebben 
bijgedragen aan het welslagen van 

deze feestelijke eerste viering van 
125 jaar St. Martinuskerk en café 
de Bierkaai in Baak. De tweede 
viering van het 125 jaar bestaan 
van kerk en café vindt plaats op 
zondag 27 september met een op-
treden van het pop- en gospelkoor 
'A sign of frienship' en het swin-
gend jazz orkest 'Jay Jay's Border 
Jazzmen' om 11.30 uur in de kerk 
en daarna in het café. De toegang 
is gratis.

Iedereen liet zich de soep- en broodmaaltijd goed smaken.

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

Bezoekadres: Loskade 3, 7202 CX Zutphen
Tel.: 0575 - 511506              www.schrĳ verschroot.nl

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld, T: 0575 46 50 01, hengelo@aerofitt.nl www.aerofitt.nl

NU NOG
VOORDELIGER!
Start nu met een jaar

Basic AeroFitt

€ 9,95€ 9,95
Onbeperkt fitness Onbeperkt fitness 

per 4 
weken!
per 4 

weken!
**

Geopend vanaf 06.30 uur. Zaterdag en zondag begeleiding.

Geen inschrijfgeld
Sport tot 7 oktober 

GRATIS!

Virtual 
spinningspinningspinning

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

* Vraag naar de voorwaarden. 
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Tien jaar Bronckhorst:
wat heeft het ons gebracht?

Wethouders en 
inwoners geven 
hun mening
BRONCKHORST - In 2005 werden 
44 kernen en dorpen samenge-
voegd tot een nieuwe gemeente 
Bronckhorst. Met ruim 36.000 
inwoners op een uitgestrekte op-
pervlakte staat de gemeente in de 
top 20 van grootste gemeentes van 
Nederland. Hoe hebben de inwo-
ners van Bronckhorst de fusie er-
varen? Heeft de samenvoeging van 
de oude gemeentes geleid tot een 
beter bestuur? En voelt iedereen 
zich tien jaar later nu Bronckhor-
sternaar? Tijdens het feestje ter 
gelegenheid van tien jaar Bronck-
horst leggen we deze vragen aan 
een aantal inwoners voor.

Door Mirjam Rensink

Tien jaar gemeente Bronckhorst 
is dat reden voor een feestje?
Dirk Jan Huntelaar, fractievoorzit-
ter van het CDA: ''Natuurlijk is het 
reden voor een feestje, voor een 
groot feestje zelfs wat mij betreft. 
Als je ziet waar we vandaan komen 
en waar we nu zijn dan mogen we 
dit vieren. Ik ben er trots op hoe 
Bronckhorst op dit moment er-
voor staat en op hoe het nog gaat 
worden. Ik vind dat er goed wordt 
omgegaan met iedereen in de ge-
meente en ik vind het ook belang-
rijk dat dit zo is.''

Dick Bloemendal uit Zelhem: ''Nee 
ik heb hier geen feestelijk gevoel 
bij ook al sta ik hier op het feestje 
in het gemeentehuis. Ik vond de 
kleinere gemeentes leuker. Ik houd 
niet zo van dat grootschalige. Maar 
ja dat is overal zo tegenwoordig. 
Ik vind wel dat de dingen op dit 
gemeentehuis makkelijker zijn ge-
worden, beter dan bij het vroegere 
loketje in Zelhem.'''

Harry Pas uit Zelhem: ''Feestelijk 
ach dat weet ik niet. Bijzonder is 
het wel. Ik vind het bijzonder dat 
deze grote gemeente zo goed func-
tioneert.''

Jan Engels, wethouder: ''Ik vind het 
zo leuk dat we vandaag tien jaar ge-
meente Bronckhorst vieren. Ik vind 
het leuk om te zien dat iedereen 
blij is met een gemeente waar we 
dingen voor elkaar doen en samen 

dingen kunnen bereiken. Ik ben er 
trots op dat we dit samen kunnen.''

Voelt u zich inwoner van Bronck-
horst of nog van uw eigen kern?
Dirk Jan Huntelaar: ''Ik voel me 
echt inwoner van Bronckhorst. 
Maar ik ben ook lid van de ge-
meenschap in Hummelo. Ik merk 
om mij heen dat andere mensen in 
Hummelo dat ook zo voelen. Als ik 
op vakantie ben en iemand vraagt 
mij waar ik vandaan kom dan zeg 
ik Bronckhorst. Ik vind dat wij ook 
een eigen identiteit hebben ge-
kregen. Iemand uit Bronckhorst is 
vooruitstrevend en heeft een groot 
oog voor de mensen om zich heen, 
het is een empathisch mens.''

Dick Bloemendal: ''Ik ben een ge-
boren Velswijker, ik werk ook in 
Velswijk. Dus voel me Velswijker 
ook al woon ik al veertig jaar in 
Zelhem.''

Harry Pas: ''Ik zeg meestal Zelhem 
als ze me vragen waar ik vandaan 
kom en soms als ze mijn adres zoe-
ken dan zeg ik Zelhem en dat ligt 
in de gemeente Bronckhorst. Maar 
ik voel me geen Bronckhorstenaar, 
dat voelt vreemd.''

Jan Engels: ''Ik woon in Wichmond 
en dat is een klein dorpje dichtbij 
Zutphen zeg ik als ze het me vra-
gen. Bronckhorst noem ik dan niet. 
Als ik als wethouder ergens kom 
dan zeg ik natuurlijk wel dat ik na-
mens de gemeente Bronckhorst 
kom.''

Wat zijn de positieve en de ne-
gatieve punten van de fusie ge-
meente?
Dirk Jan Huntelaar: "Ik vind dat 

de kwaliteit van de dienstverlening 
vooruit is gegaan. Wel is het zo 
dat je doordat het ambtenarenap-
paraat zo groot is geworden dat je 
niet iedere ambtenaar meer door 
en door kent.''

Dick Bloemendal: ''Ik vind dat de 
meeste dingen beter geregeld zijn 
in de nieuwe gemeente. Een goed 
voorbeeld vind ik de afvalschei-
ding dat is hier prima geregeld. De 
gemoedelijkheid is wel weg nu er 
niet meer in iedere plaats een ge-
meentehuis is. Maar ik moet er eer-
lijk bij zeggen dat ik daar in praktijk 
niet veel van merk hoor. Eigenlijk 
merk je helemaal niet dat er veel is 
veranderd in tien jaar. In Zelhem 
hebben we alle voorzieningen die 
we nodig hebben en daar kunnen 
we nog steeds gebruik van maken. 
Het is niet zo dat ik nu vaker naar 
Hengelo moet dan vroeger.''

Harry Pas: ''Ik vind dat de afval-
scheiding veel beter is geregeld 
dan vroeger. Iets negatiefs daar 
moet ik over nadenken. Ja ik heb 
het gevoel dat alles iets duurder is 
geworden in Bronckhorst in verge-
lijking met Zelhem.''

Jan Engels: ''Ik kan geen negatieve 
punten bedenken. Ik vind dat je 
een bepaalde schaalgrootte nodig 
hebt om goed te kunnen functio-
neren. Toen we nog allemaal kleine 
gemeenten hadden lag een beslis-
sing soms bij een ambtenaar, dat is 
nu niet meer zo. Ik weet niet of het 
verstandig is om de gemeentes nog 
groter te maken. Nu hebben we 
een vrij platte organisatie zonder te 
veel managementslagen ertussen, 
als je nog groter wordt krijg je dat 
misschien wel weer.''

Bronckhorst bestaat 10 jaar en gaf daarom een feestje. We vroegen om de mening van twee wethouders en twee inwoners.
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Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

Een mals stuk vlees met een 
beetje vet voor de smaak.

Zuid-Amerikaanse ribeye*

Zonder been. 600 g

Schouderkarbonade 
Piri Piri*

Rode spitskool

Bleekselderij 

Minneola’s

Paraguayo’s

Wilde perziken

Met 15% roomboter. Gevuld met 
ham en Goudse kaas. 

Ham-kaas croissants

onze speciale folder
ligt NU IN DE WINKEL!
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REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

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

Telefoon 0314 - 623584

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

• Inkoop oud goud

 Bezorgservice aan huis, bedrijf of instelling! 

René Teerink
06-51934414

info@uwkruidenierteerink.nl
www.UwKruidenierTeerink.nl

Bezorgserviceaan huis, bedrijf of instelling!

Kasteel Vorden 
Bezichtiging

(open van vrijdag-zondag, 11.00 - 17.00 uur)

Feesten, partijen, recepties 
en rondleidingen 

(op afspraak)

Restaurant ‘t Kasteelhaantje 
met natuurterras

(open van vrijdag-zondag, 11.00 - 20.00 uur)
 

Voor Restaurant Specials kijk op 
 Kasteelhaantje 

of op onze website of bel 06-15584641 

Voor meer informatie neem contact op via:
www.kasteelvorden.nl

 KasteelVorden
info@kasteelvorden.nl  |  0575 - 55 06 84

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Dames- en Herenmode t/m maat 56
ZONDAG 13 september KOOPZONDAG

Van 12.00 tot 17.00 uur

Speciale aanbieding:  Henderson herenoverhemd
per stuk € 25.-       2 stuks € 40.-

Geopend op: 
woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur

Zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur
Elke 2e zondag van de maand KOOPZONDAG

DE MODEHAL VORDEN
Kerkhoflaan 3c 7251 JW Vorden (ind.terrein WERKVELD)

         /demodehalvorden
T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

   
OPEN HUIS

Dinsdag 15 september 2015

van 18.30 tot 20.00 uur

Woonhuis nabij centrum 
met fraai bijgebouw

Hofstraat 22, Hengelo

Vraagprijs € 207.000,- k.k.

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.
Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan  Valckstraat 35   7203 GB Zutphen 
Lid NBVH-RBCZ

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem- en gesprekstherapie

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-RBCZ

Verrassend & Inspirerend

Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

HELMINK WONEN MA AK T HET MOOIER BIJ U THUISw
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Verrassend & Inspirerend

ZONDAG
GEOPEND

van 12 - 17 uur
Reageren op een artikel?

www.contact.nl



Goed gemutst naar Ridderzaal

Burgemeester 
draagt op 
Prinsjesdag hoed 
van Frida Pelgrum
Door Alice Rouwhorst

VORDEN - Nog een week en het is 
weer de derde dinsdag in septem-
ber, Prinsjesdag. De dag waarop 
de regering haar plannen voor 
het komend regeringsjaar bekend 
maakt. Een belangrijke ceremo-
niële dag voor de regering en het 
parlement met veel tradities, zoals 
de rit van de Gouden Koets, de 
troonrede in de Ridderzaal, het 
koffertje met de Miljoenennota én 
niet te vergeten de hoeden van de 
dames.

Waarnemend burgemeester Hel-
mi Huijbregts van de gemeente 
Bronckhorst is als lid van de VVD-
fractie van de Eerste Kamer voor 
de negende keer aanwezig bij deze 
bijzondere dag. "Elke keer neem ik 
één van mijn kleinkinderen mee 
als gast. De jongste twee zijn nog 
te jong om mee te kunnen, dus ik 
moet nog wel even door blijven 
werken, zodat zij er ook een keer 
bij kunnen zijn", zegt ze lachend 
in het atelier van hoedenmaakster 
Frida Pelgrum aan de Hammink-
weg in Vorden. "Want waar kan 
ik nou beter een hoed uitzoeken 
voor deze dag dan in mijn eigen 
gemeente!", vervolgt Huijbregts. 
"En daar ben ik natuurlijk weer 
heel blij mee!", zegt een goedge-
mutste Pelgrum.

Rood haarvilt
De twee vrouwen kwamen elkaar 
een aantal jaren geleden tegen 
op een markt in Gorssel waar 
Pelgrum met haar hoeden stond 
en waar Huijbregts een huis heeft. 
Er was een klik en voor de inhuldi-
ging van Willem Alexander klopte 
Huijbregts bij Pelgrum aan voor 
het maken van een hoed voor deze 
zeer speciale gelegenheid.
Het exemplaar dat Pelgrum nu 
heeft gemaakt is de derde voor 
de waarnemend burgemeester. 
"Huijbregts weet goed wat ze wil, 

maar staat ook zeker open voor 
andere suggesties", zegt Pelgrum. 
"Dat is het fijne bij Frida", beaamt 
Huijbregts, "ze kijkt naar het hele 
totaal plaatje en geeft oprecht haar 
mening en duidelijk advies."
De jurk met bloemen in het rood 
en zwart, die Huijbregts overigens 
als dochter van een kleermaker 
zelf gemaakt heeft, vroeg om een 
rustige hoed. "We waren het al 
gauw eens over de vorm", zegt 
Pelgrum. "Ik heb de rand wel iets 
schuin gezet, waardoor het ge-
zicht beter zichtbaar is en het ge-
heel een hele charmante uitstra-
ling krijgt. In de sjaal die mevrouw 
bij de jurk draagt zit een fluwelen 
vleug. Daarom hebben we voor 
mooi haarvilt gekozen in een war-
me rode tint met ook een mooie 
vleug. Verder zit er niks geen ver-
fraaiing op de hoed, dat was niet 
nodig", besluit Frida.

Krachtig met 
chique, sportieve 
twist

Hier is duidelijk 'less is more', 
want bij het opzetten van de hoed 
straalt Huijbregts één en al kracht 
uit met een chique, sportieve 
twist. "Deze hoed doet me heel erg 
aan mijn moeder denken. Ik zie 
haar als ik hem opzet. Zij had na-
melijk bij mijn trouwerij ook een 
vilten hoed op. Het geeft daardoor 
een extra goed gevoel!", vertrouwt 
Huijbregts ons toe.

Mond-tot-mondreclame
In het atelier van Pelgrum staan 
naast de vele mallen en hoeden in 
de maak, prachtige creaties in ver-
schillende vormen, materialen en 
kleuren. Met of zonder veel bom-
barie, zoals Pelgrum het benoemt. 
"Het is denk ik wel zo langzaam-
aan een bekend verhaal", ant-
woordt Pelgrum op de vraag hoe 
zij hoedenmaakster is geworden. 
Het begon als een hobby en ik ben 
les gaan nemen. Ik werkte ook nog 
in de zorg, maar gaandeweg kreeg 

ik meer en meer opdrachten en 
was het niet meer te combineren. 
Vanaf 2000 ben ik in een kleine 
ruimte begonnen als professio-
neel hoedenmaakster en dat is 
uitgegroeid tot wat het nu is", zegt 
een enthousiaste Pelgrum. Recla-
me heeft ze nooit gemaakt.

Haar naamsbekendheid heeft ze 
van mond-tot-mondreclame, het 
staan op vele markten in Neder-
land en Duitsland, het ontvangen 
van groepen waaraan ze tekst en 
uitleg geeft over de hoed en de 
rand en de door haarzelf georga-
niseerde ambachtenmarkt 'Goed 
Gemutst' op eigen erf. "De vrou-
wen in de Eerste en Tweede Ka-
mer worden overspoeld met aan-
biedingen van hoeden- en mode 
ontwerpers", verzucht Huijbregts. 
"Ik doe daar niet aan mee", zegt 
een nuchtere Pelgrum. "Dat moet 
je ook niet doen", waarschuwt 
Huijbregts, "dat werkt echt ave-
rechts!"
De plicht roept en Huijbregts ver-
laat het atelier met een prachtige 
creatie in een grote hoedentas, 
klaar voor de derde dinsdag in 
september. En of men het wel of 
niet wil horen, Huijbregts zal zeker 
ook zorgen voor verdere naamsbe-
kendheid van de hoedenmaakster 
in haar gemeente.

Krachtige uitstraling
Pelgrum vertelt verder in het dia-
lect, dat juist dit dialect drempel-
verlagend werkt bij klanten. "Men-
sen die wat poeha hebben, komen 
met beide benen op de grond door 
een rake opmerking van mij in het 
dialect. Mensen die wat schuchter 
zijn zie je denken dat ook zij als 
'gewone' man heel goed een hoed 
kunnen dragen, maar durven 
soms niet. Door ze in het dialect 
te benaderen, voelen ze zich meer 
op hun gemak.

En door het passen van verschil-
lende vormen, juist ook de 'ver-
keerde', komen ze tot de juiste 
keuze. En dan zie je wat gebeuren. 
Ze rechten de rug en schouders en 
stralen één en al kracht uit. Dat is 
toch mooi dat je dat met het dra-
gen van een hoed kunt bewerk-
stelligen!", besluit Pelgrum.

Volksdansgroep Scovoda 
LEESTEN - Christelijk Maatschap-
pelijke Vrouwenbeweging Passage 
afd.Warnsveld-buiten begint het 
nieuwe seizoen op donderdag 10 
september.

Volksdansgroep Scovoda uit Lo-
chem zal voor de groep optreden. 

Zij verzorgen een Nederlands 
dansprogramma aangevuld met 
een quiz. De avond begint om 
19.45 uur in de Triangel in Lees-
ten.
Dames die belangstelling hebben 
in onze vereniging mogen vrijblij-
vend een avondje komen kijken.

Waarnemend burgemeester Huijbregts past voor de laatste keer haar hoed bij hoedenmaakster Frida Pelgrum. Foto: Alice Rouwhorst

- Advertorial -

Tot meer dan 40 procent korting op zomer- én winterbanden

Nu of nooit tijdens Banden 
10 Daagse!
Door gezamenlijke inkoop zijn 10 dagen lang de autobanden 
sensationeel goedkoop bij de Bosch Car Service autobedrijven 
in Aalten, Vorden en Zutphen. Deze Achterhoekse garages geven 
van 7 tot 18 september tot meer dan 40 procent korting op de 
aanschaf van zomer- én winterbanden. 

De grote korting geldt voor alle 
soorten, maten en merken; zo-
wel voor zomerbanden als win-
terbanden. Tijdens de Banden 
10 Daagse zijn A-merken als 
Michelin, Bridgestone, Pirelli of 
Goodyear extreem voordelig, 
net als de budget merken. 

Ook voor camper, caravan en 
vouwwagen
De Banden 10 Daagse is ook hét 
uitgelezen moment om nieuwe 
banden te laten monteren op uw 
camper, caravan, vouwwagen of 
aanhanger. De techneuten in de 
werkplaats zorgen voor profes-
sionele montage.

Bekijk zelf uw prijs
Via de online bandenshopsop de 
websites van de drie Bosch Car 
Service autobedrijven (www.
groot-jebbink.nl, www.bcsaal-

ten.nl en www.bcsrevelhorst.nl) 
kunt u zelf uw superlage prijs 
bekijken. 

U mag natuurlijk ook langsrijden 
bij één van de drie Bosch Car 
Service autobedrijven of voor 
een advies op maat bellen met 
de receptionisten: Bennie in Aal-
ten (tel. 0543-479898), Christi-
aan in Vorden (tel. 0575-552222) 
en Gerrit in Zutphen (tel. 0575-
575100).

Bereikbaarheid Stichting Welzijn Vorden
Voor activiteiten en cursussen kunt u op dins- en woensdag bellen 
tussen 09.00 – 11.00 uur, 0575-553405 of u stuurt een e-mail naar:   
info@welzijnvorden.nl

Voor vervoersvragen kunt u van maandag t/m donderdag bellen 
tussen 09.00 – 10.00 uur met het nieuwe telefoonnummer:  
0575-555 282.  

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

  

VOLKSDANSEN
Hoewel we natuurlijk heerlijk 
willen na-zomeren, snakken 
vele leden van de internationale 
Volksdansgroep Vierakker/
Wichmond weer naar dinsdag  
1 september.
Op deze dag start ons nieuwe 
dansseizoen. Dit jaar wordt 
extra aandacht besteed aan de 
Balkanlanden (vorig jaar was het 
Israël).
Wij willen namelijk volgend jaar 
een dansavond organiseren in 

het teken van de Balkan inclusief 
streekgerichte hapjes.
In december staat een kerstbal 
in het Ludgerus gebouw 
gepland samen met bevriende 
dansgroepen.
Nieuwe leden zijn van harte 
welkom en mogen in de 
maand september kosteloos 
meedansen.
Wij  dansen in het Ludgerus 
gebouw te Vierakker op dinsdag 
van 18.00 tot 19.30 uur.

Voor meer informatie
Mieke Vermeulen 0575- 511 245
Stichting Welzijn Vorden 0575- 55 3405

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!
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Voor vakwerk ga je 
naar de specialist

Zutphen - Het lijkt allemaal zo vanzelf-
sprekend: koud buiten, kachel aan en 
een warme douche nemen. Daarbij is de 
CV-ketel een onmisbaar instrument in 
huis. Etienne van Duren is een specialist 
als het gaat om het plaatsen, vervangen 
en het onderhoud van deze warmte-aan-
jagers; net als boilers, geisers en radia-
toren. “Verwarmen is mijn vak.”

Op 3 februari 2014 geeft Etienne het start-
schot voor zijn eigen onderneming. De in-
middels 44-jarige Zutphenaar begon zijn 
loopbaan bij Hotel Inntel en werkte daarna 
lange tijd bij Wolter & Dros in Warnsveld. 
“In die periode hield ik me bezig met in-
dustrieel installatiewerk’, vertelt hij met 
gepaste trots. “RVS transportleidingen, 
perslucht, gas- en stoomleidingen bij be-
drijven als Aviko, Stegeman en Impress in 
Deventer.”

Via zijn voormalige werkgevers komt Eti-
enne via de serviceafdeling ook regelmatig 
bij particulieren thuis voor het onderhoud 
van ‘normale’ ketels. “Dat werk trok me 
aan en na een bezuinigingsronde bij mijn 
laatste werkgever besloot ik uiteindelijk 
voor mezelf te gaan beginnen op deze 
markt”, zo legt hij uit.

Regionaal bekend
Etienne van Duren Installatietechniek is in-
middels een regionaal bekend adres voor 
een keur aan installatiewerk. Naast ketels 
en radiatoren levert en installeert Etienne 
ook complete elektrotechnische installa-
ties bij particulieren en bedrijven, verzorgt 
hij de aanleg en reparatie van riolering, in-
stalleert hij keukens, sanitair en woonhuis-
ventilatiesystemen en trekt hij desgewenst 
datakabels door uw hele huis of bedrijfs-
pand.

Geen vakantie
Over werk heeft Etienne niets te klagen: 

“Ik heb dit jaar nog geen vakantie gehad.” 
Zo deed hij de afgelopen maanden grote 
klussen in een vijftal appartementen in 
Zutphen, hielp hij restaurant Efeze een 
paar jaar geleden letterlijk ‘uit de brand’ 
en mocht hij recentelijk een opdracht ver-
welkomen van zijn allereerste klant: Sentia 
uit Nieuwegein. Etienne: “Daar mocht ik de 
verlichting, elektra en bekabeling vervan-
gen.” Nieuwe klanten krijgt hij vooral door 
mond-op-mond reclame. “En soms ook via 
Karwei Zutphen.”

Samenwerken
Etienne werkt op grote projecten vaak sa-
men met lokale collega’s. Zo trok hij vrij re-
cent samen met Nico Plette een complete 
woonboerderij uit de grond in Terwolde. 
“Alleen is dat niet te doen”, aldus Etienne. 
“Ja, het kan wel. Maar dan verlies je on-
dertussen de rest van je klanten.” Met Nico 
werkt Etienne overigens vaker samen: “We 
nemen af en toe storingen van elkaar over.”

Facebook
Het bedrijf van Etienne heeft geen website. 
“Die zal er misschien ooit nog wel komen”, 
zegt hij laconiek. Een Facebook-pagina 
heeft hij daarentegen wel en daarmee is hij 
zeer tevreden. “Iets nieuws op een website 
is vaak niet herkenbaar. Door te reageren 
en te liken op Facebook kom je vanzelf on-
der de aandacht van vrienden van vrien-
den en zo gaat het nieuws over mijn vak-
manschap veel sneller rond.”

Contact
Etienne van Duren Installatietechniek
De Waarden 160
7206 GL Zutphen
T: (0575) 472 467
M: (06) 10819570
E: etiennevanduren@live.nl
FB: www.facebook.com/etiennevanduren-
installatietechniek

Etienne van Duren Installatietechniek.

Etienne van Duren Installatietechniek

“Verwarmen is mijn vak”

● Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid
● Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap
● Geen voorrijkosten
● Een vakman voor al 
 uw werkzaamheden
● Ruime garantie
● Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

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

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

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

Etienne van Duren
Installatietechniek

• Verwarming

• Gas

• Water

• Elektra

• Sanitair

• Woonhuisventilatie

06-10819570

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren
Laminaat

Houten vloeren
Bamboe vloeren
Vloeronderhoud
Raamdecoratie

Gordijnen
Behang
Krijtverf
Horren

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236
0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

De
schilders 
met een 
glimlach

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialenDe
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internet
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Oecumenische 
Vrouwen Groep 
WICHMOND - Alle leden van de 
Oecumenische Vrouwen Groep 
Wichmond-Vierakker worden van 
harte uitgenodigd voor de eerste 
bijeenkomst in het verenigings-
jaar 2015 - 2016. Plaats: gebouw 
Withmundi te Wichmond naast de 
kerk, datum en tijd woensdag 16 
september 19.30 uur.

Het programma begint traditiege-
trouw met een eigen invulling van 
deze avond door het bestuur. Dit 
jaar, men blijft dichtbij huis, zal 
dat het spel ‘Ken je plekje’ zijn. 
Ook adspirantleden en overige be-
langstellenden worden van harte 
uitgenodigd om kennis te maken 
met deze vereniging, waarvan de 
leden maandelijks bijeenkomen 
teneinde met uitgenodigde spre-
kers en onderling van gedachten 
te wisselen over de meest uiteen-
lopende onderwerpen.

   

Achtkastelenrit
VORDEN - Op zondag 13 septem-
ber organiseert VAMC De Graaf-
schaprijders de Achtkastelenrit. 
Dit is een oriëntatie- en puzzelrit 
met de auto. De route door de ge-
meente Bronckhorst is ongeveer 
60 kilometer lang en is uitgezet 
door Koos Orie en Jan Luiten. De 
uitdaging is om zoveel mogelijk 
de goede route te rijden, waarbij u 
wel moet oppassen voor de instin-
kers. De rijtijd is ongeveer 3 uur.

U kunt starten tussen 12.30 en 
13.15 uur vanuit ‘t Kontaktpunt 
(clubhuis van de Graafschaprij-
ders), Eikenlaan 2a in de Kranen-
burg (Vorden). Voor meer infor-
matie zie www.vamc.nl.

   

Gospelkoor
VORDEN - Nu de zomer op z’n eind 
loopt gaat Gospelkoor Inspiration 
Vorden van start met een nieuw 
zangseizoen. Op woensdag 9 sep-
tember om 20.00 uur wordt gestart 
in het Kulturhus in Vorden met de 
eerste repetitieavond. Hebt u in-
teresse om eens een avond mee 
te zingen of lid te worden van 
ons koor, dan bent u van harte 
welkom. Informatie krijgt u als 
u 0575-540505 belt of mailt naar 
jdroppers1@hotmail.com. 

Albert Heijn Grotenhuys Vorden ‘nieuwe’ sponsor

Selectie s.v. Sociï 
krijgt sporttassen
WICHMOND - Het zat er al even aan 
te komen, maar afgelopen dinsdag 
was het zover. Met de Albert Heijn 
Grotenhuys Vorden heeft s.v. Sociï 
opnieuw met een trouwe sponsor 
het contract kunnen verlengen.

Al jarenlang hebben de namen 
van Yvonne en Wilbert Groten-
huys op de sporttassen gestaan 
van de selectie van s.v. Sociï en 

ook de komende drie jaar zullen 
zij herkenbaar zijn op de tassen 
van de selectie. 

Super de Boer 
is Albert Heijn 
geworden

Waarbij het begon als Super de 
Boer Grotenhuys Vorden zullen ze 

nu namens de Albert Heijn Gro-
tenhuys Vorden schitteren op de 
sporttassen.

Yvonne en Wilbert Grotenhuys 
staan in de regio bekend als su-
permarktondernemers waar ze 
zich al jarenlang in deze branche 
bevinden. In al deze jaren hebben 
ze te maken gehad met verschil-
lende formules. Sinds kort en na 
een schitterende verbouwing zijn 
ze gekoppeld aan de Albert Heijn. 
Wederom een succes. Op dinsdag 
1 september werd er voor de be-

kerwedstrijd tegen v.v. Vorden een 
mooi moment gepakt voor de offi-
ciële overdracht van de tassen aan 
de selectie. Na een woordje van de 
voorzitter werd er vervolgens met 
bos bloemen en de nieuwe tassen 
de gelegenheid gepakt voor enke-
le foto’s. Na deze overdracht werd 
het contract officieel verlengd. De 
sponsorcommissie van s.v. Sociï 
wil Yvonne en Wilbert Grotenhuys 
hartstikke bedanken voor het ver-
trouwen en kijkt uit naar wederom 
een mooie en sportieve samen-
werking.

Sociï 1 met de nieuwe tassen. Foto: Henry Vreeman

Achterhoekse Appelplukdagen
RHA - September is de tijd om ap-
pels en peren te oogsten. Om dit 
te vieren worden er op 19 en 26 
september tussen 9.00 en 16.00 
uur door het gehele land Appel-
plukdagen georganiseerd. Voor 
jong en oud dé ultieme kans om 
kennis te maken met appel & pe-
renrassen, het oogsten van het 
fruit en een kijkje te nemen in 
de boomgaard. Ook Fruitbedrijf 
Horstink aan de Prinsenmaat-
weg 3 in Rha doet mee.

Op de vruchtbare rivierklei van 
de IJssel lagen van oudsher vele 
boerderijen met een boomgaard. 

Tegenwoordig is Fruitbedrijf Hors-
tink de enige in de regio, sinds 
1928 wordt hier Achterhoeks fruit 
geteeld. Waar eerst de hoogstam-
bomen stonden, is nu een modern 
fruitteeltbedrijf met 16 ha appels, 
peren, pruimen, kersen en aard-
beien. Tijdens de Appelplukdagen 
is Fruitbedrijf Horstink openge-
steld voor publiek.

Men kan een wandeling maken 
door de boomgaard of zelf appels 
plukken. Er zijn diverse kramen 
met leuks & lekkers, demonstra-
ties, uitleg, proeverijen en diverse 
activiteiten voor kinderen. Fruitbedrijf Horstink doet mee aan de Appelplukdagen. Foto: PR

Geld moet rollen
Vordens Ondernemerscafé maakt kennis met Crowdfunding

VORDENS ONDERNEMERSCAFÉVOC
De vakantie zit erop en daarmee is ook 
het zomerreces van het Vordens Onder-
nemerscafé officieel voorbij. De organi-
satie is al druk in de weer met de voorbe-
reidingen voor het najaarsprogramma. 
En dat programma start op donderdag 
17 september met een inspirerende the-
ma-avond voor leden (en introducés van 
leden).   

Het VOC maakt op deze avond kennis met 
Ronald Treijtel van Collin Crowdfund. Hij 
neemt de ondernemers mee naar de we-
reld van Crowdfunding, dé nieuwe trend 
in financieren. Iedereen heeft er inmiddels 
wel eens van gehoord; crowdfunding is 
namelijk ‘booming business’. En de cijfers 

liegen niet: in de eerste helft van dit jaar is 
maar liefst 43 miljoen euro gefinancierd in 
ruim 1000 projecten. Velen hebben de klok 
dus horen luiden, maar weten de onderne-
mers uit Vorden al waar de klepel hangt? 
Hoe is crowdfunding eigenlijk ontstaan? 
Wat is het succes van deze nieuwe finan-
cierings- en investeringsvorm? Hoe werkt 
het en zijn de financieringen nou alleen 
voor startende bedrijven of juist niet?  De 
sympathieke en gedreven (zonder-pushe-
rig-te-zijn) Ronald gaat antwoord geven op 
een hoop vragen over Crowdfunding. Maar 
ook zijn eigen ondernemerschap komt aan 
bod. Want waarom gaf hij een zekere car-
rière in de bancaire sector op en koos hij 
voor dit avontuur? Wat zijn zijn ervaringen 

tot nu toe en hoe bewerkt hij de lokale 
markten?

Het belooft dus weer een leerzame avond 
te worden. En welke horeca-gelegenheid 
past daar nou beter bij dan Grand Café 
het Meestershuis? Dat vindt de organisatie 
ook. Midden in het dorp en reuze sfeervol. 
Eigenaar en gastheer pur sang René Jak en 
zijn medewerkers gaan u heerlijk laten ge-
nieten van hun ‘meesterwerkjes’. Vanaf zes 
uur bent u van harte welkom aan de Dorps-
straat 1 in Vorden. We starten om half 7 met 
het programma. 

Ook weten wat crowdfunding voor u kan 
betekenen én een reuzegezellige avond be-

leven met het Vordens Ondernemerscafé? 
Geeft u zich dan uiterlijk 14 september op 
door een mailtje te sturen naar info@vor-
densondernemerscafé.nl. De kosten voor 
deze avond (want geld moet tenslotte rol-
len) bedragen € 17,50 per persoon, dat is 
inclusief eten en exclusief drinken. 

Geen lid? Geen probleem, u kunt zich laten 
introduceren door één van de leden of ge-
woon even contact opnemen. 
Meer info én de ledenlijst van het VOC vindt 
u op www.vordensondernemerscafé.nl

We zien u graag bij het 
Vordens Ondernemerscafé, 
hét platform voor ondernemende mensen!
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

Voor veel voorkomende producten 
zoals paspoort of rijbewijs en voor een 
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
Dinsdag 17.00-20.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Afgelopen zaterdag was een bijzondere dag. Ondanks dat het weer niet helemaal 
meezat, vierden we samen met ca. 600 inwoners dat Bronckhorst dit jaar 10 jaar 
bestaat. We deden dat met een groot aantal leuke activiteiten. 

10 jaar Bronckhorst – een mooi jubileum

De gebiedsambtenaren spraken in een mooie vintage Bronckhorst keet met inwoners 
over wat speelt in hun buurt. 

Stel: u komt net uit het ziekenhuis 
en heeft tijdelijk hulp in de huis-
houding nodig. Of u wilt graag ex-
tra hulp naast de hulp die u van 
ons als maatwerkvoorziening ont-
vangt. Of komt u als mantelzorger 
niet aan bepaalde werkzaamhe-
den toe in huis door de drukke 

zorgtaak? U kunt in dit soort situ-
aties in aanmerking komen voor 
de Huishoudelijke Hulp Toelage 
(HHT). Hiermee kunt u tegen een 
betaalbaar tarief via tegoedbon-
nen extra uren huishoudelijke 
hulp inkopen. Bijvoorbeeld voor 
het lappen van de ramen of oprui-

men van de zolder. De gemeente 
kreeg deze tijdelijke toelage van 
het rijk om werkgelegenheid in de 
zorg te behouden. De kosten per 
tegoedbon voor inwoners zijn        
€ 6,00 (in 2015) voor een uur hulp, 
de gemeente betaalt € 16,50 aan 
de zorgaanbieder. De bonnen kunt 
u inzetten bij de volgende organi-
saties: Vitaal Thuiszorg, Zorgkom-
pas, Thuiszorg Service Nederland 
en Markenheem.

Ook inwoners die niet in aan-
merking komen voor huishou-
delijke hulp via de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(Wmo) kunnen dankzij de HHT 
tegen gereduceerd tarief (extra) 
huishoudelijke hulp inkopen. 
Bijvoorbeeld tijdelijke hulp na 
ziekenhuisverblijf, maar ook als 
extra hulp naast wijkverpleging. 
Zij kunnen de hulp inzetten voor 
gewone huishoudelijke taken

Let op 
Het gaat hier om tijdelijk, extra 
geld, op = op, dus wees er op tijd 
bij. De gemeente heeft hiervoor 
een budget ontvangen van het rijk 
(totaal ruim € 190.000). Als dit op 
is, kunnen geen extra uren hulp 
meer ingekocht worden.

Bonnen bestellen
Wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor het gebruik van de te-
goedbonnen en/of tegoedbonnen 
bestellen, dit kan digitaal via 
www.bronckhorst.nl/tegoedbon-
huishoudelijkehulp of scan de 
QR-code. U kunt ons ook bellen: 
(0575) 75 02 50. 

U kunt maxi-
maal 10 uur 
per 4 weken 
inkopen. Een 
tegoedbon is 
5 weken geldig. 

(Extra) hulp in de huishouding nodig?
Uren huishoudelijke hulp te koop voor 6 euro per uur

Burgemeester Huijbregts-Schiedon at taart met 100 Bronckhorster kids, die net zoals 
wij dit jaar 10 jaar werden, daarna konden de kinderen nog hinkelpaden mozaieken of 
een schilderij maken. 

De brandweer had het vuur onder controle.

De hoogwerker bood een prachtig uitzicht over Hengelo en omgeving. 

Op de kramenmarkt kwamen inwoners veel te weten over de gemeente, maar ook 
over bijvoorbeeld de politie, VVV en afvalinzamelaar Circulus-Berkel.

Hier ziet u een impressie:
Samen met Wilma Aalderink en onthulde burgemeester 
Helmi Huijbregts-Schiedon een straatnaambord waar-
mee de gemeente de op 19 februari 2015 overleden 
burgemeester Henk Aalderink permanent in herinnering 
houdt. De rondweg om Hengelo kreeg de naam: Burg. 
Henk Aalderinkweg. ”Henk Aalderink was van november 
2005 t/m begin 2015 burgemeester en stond daarmee 
aan de wieg van de gemeente die Bronckhorst nu is. 
De rondweg postuum naar hem vernoemen, is dan een 
prachtig en welverdiend eerbetoon voor hem en zijn 
familie”, zo zei Helmi Huijbregts-Schiedon. 

Tot slot
Er waren ook twee prijsvragen (met een fiets en een streekpakket als 
prijs). De winnaars maken we later bekend. 

Hartelijk dank voor uw komst! 



Wilt u met andere zorgprofessio-
nals in gesprek om beter met el-
kaar samen te werken rondom 
zorg en welzijn in de gemeente? 
Dan bent u van harte welkom bij 
het Sociaal Café Bronckhorst.
Hier staan ontmoeting, netwer-
ken en kennis uitwisselen cen-
traal. Het Sociaal Café is vooral 
een ontmoetingsplek voor alle 
eerstelijnszorgverleners, wijk-
verpleegkundigen en zorgpro-

fessionals die samenwerken aan 
zorg en welzijn in de buurt. Het 
thema van deze bijeenkomst is 
Welzijn op recept. Dit Sociaal 
Café organiseert de gemeente 
samen met Caransscoop.

Welzijn op recept
‘Welzijn op recept’ is een methode 
om mensen met psychosociale 
klachten vanuit de huisartsen-
praktijk door te verwijzen naar 
welzijnsactiviteiten. De methode 
werd bedacht door gezondheids-
centrum de Roerdomp (Nieuwe-
gein) in samenwerking met Trim-
bos Instituut en Movactor. We 
hebben boeiende sprekers, die 
ons meenemen vanuit de eigen 
ervaring met deze methodiek 
Erik Asbreuk, huisarts in Nieuwe-
gein en Ineke Zekveld, project-
manager ZonH. Aan de hand van 
beide inspirerende presentaties 
gaan we daarna met de leden 
van de Sociale Teams en elkaar 
in gesprek. 

Voor wie is deze uitnodiging 
bestemd?
Wijkverpleegkundigen, zorgprofes-
sionals en eerstelijnszorgverle-
ners, zoals huisartsen, praktijk-
ondersteuners, fysiotherapeuten, 
verloskundigen, oefentherapeuten, 
diëtisten, eerstelijnspsychologen 
en logopedisten.

Wilt u deelnemen?
De meeste van u hebben al een 
webmail ontvangen met de 
uitnodiging en een aanmeld-
mogelijkheid. Hebt u de uitnodiging 
niet ontvangen of deze gemist? 
Hieronder staan de praktische 
details. 
Datum: 22 september 2015 van 
17.30 - 20.30 uur.
Locatie: Dorpshuis De Horst in 
Keijenborg.
Deelname: gratis. 
Inschrijven: via een mail naar-
scholingsbureau@caransscoop.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk 
15 september 2015.

Zorgverleners noteer! 
22 september Sociaal Café met thema Welzijn op recept

In augustus diende het COA een 
geactualiseerd verzoek in voor 
een tijdelijke opvang van asiel-
zoekers op de Kervelseweg 38 in 
Hengelo voor de periode van max. 
2 jaar, ingaande vanaf het eerste 
verblijf van een asielzoeker op 
de locatie. In eerste instantie was 
het verzoek tot juni 2016 met 
mogelijke verlenging van een 
jaar. 

In navolging hierop is door de 
eigenaar van Kervelseweg 38 ook 
de vergunningaanvraag geactuali-
seerd met aanpassing van de 
ingangsdatum en looptijd van de 
opvang. Hierdoor wordt zijn eer-
dere aanvraag ingetrokken en de 
nieuwe aanvraag in procedure 
gebracht. Zie voor meer informatie 
de publicatie in de rubriek Bekend-
makingen en mededelingen.

Vergunningaanvraag opvang 
in Het Kervel geactualiseerd

In bijzijn van vele inwoners 
(jong en oud) was afgelopen 
donderdag de overdracht van 
de dierenweide op de Zelhemse 
Jan Steenstraat van de gemeente 
aan nieuwe beheerder Jan Groot 
Roessink van zorgboederijen 
De Mettemaat (Hengelo) en De 
Edelingen (Zelhem). Wethouder 
Paul Seesing overhandigde 
symbolisch de sleutel. Het was 
een feestelijke happening en 
wij hopen dat de Zelhemmers 
veel plezier aan de weide en 
z’n dieren blijven beleven!

Dierenweide Zelhem weer 
bewoond

Wie in Steenderen woont, is het 
vast niet ontgaan. Het nieuwe 
kindcentrum is van de buitenkant 
klaar! De ramen en deuren inclu-
sief glas zitten er inmiddels in en 
de steigers zijn weggehaald. De 
komende weken wordt een begin 
gemaakt met de aanleg van het 
schoolplein. Op dit moment is 
vooral binnen in het gebouw veel 
activiteit. Het installatiewerk ge-
beurt nu en de wanden worden 
geplaatst. 

Openbare ruimte
Verder vindt in de komende 
periode het aanbesteden van de 
werkzaamheden aan de openbare 
ruimte plaats, die vanaf oktober 
beginnen. Het gaat dan om aanleg 
van de parkeerplaatsen, de nieuwe 
inrit, verlichting, aanplant van 
groen, herplaatsing van de skate-
baan etc. Dit moet begin december 
afgerond zijn, omdat de nieuwe 
accommodatie vanaf januari 2016 
opent. 

Nieuw kindcentrum Steenderen ziet er al 
zo goed als klaar uit! 

Afvalinzamelaar Circulus-Berkel 
start op 9 oktober, de Dag van de 
Duurzaamheid, het project 100-
100-100 afvalvrij. Daaraan kun-
nen in totaal 100 huishoudens 
meedoen uit de gemeenten Apel-
doorn, Brummen, Deventer, Epe, 
Bronckhorst, Doesburg, Lochem 
en Zutphen.

Minder restafval en meer her-
gebruik van grondstoffen. Dat is 
waar de acht gemeenten, waaron-
der Bronckhorst, en Circulus-Ber-
kel aan werken. Natuurlijk spelen 
individuele bewoners en huishou-
dens in die gemeenten hierin een 
grote rol. Hoe kunnen zij bijdragen 
aan minder restafval en meer 
hergebruik? Wij dagen 100 huis-

houdens uit om 100 dagen lang 
100% afvalvrij te leven. Voorop 
staat de vraag: wat kunt u zelf 
doen om afval te verminderen 
of zelfs voorkomen?

Wat verwachten we?
We verwachten van deelnemers 
dat ze zich 100 dagen inzetten om 
hun huishoudelijk afval te vermin-
deren. Wekelijks wegen zij het 
restafval en voeren het gewicht 
daarvan in op de website. Ook 
doen zij mee aan weekopdrach-
ten. Aan bod komen thema’s zoals 
het inkopen, bewaren en verwer-
ken van voedsel, het omgaan met 
keukenafval, verpakkingsafval en 
meer. Deelnemers worden verder 
van harte uitgenodigd hun erva-
ringen, tips en foto’s op de website 
te plaatsen en via een koppeling 
op hun eigen Facebook te 
delen. De 100 huishoudens doen 
in de tweede helft van het project 
mee aan het inzamelexperiment 
met keukenafval. Dit afval moet 
apart gehouden worden en 
wordt door Circulus-Berkel thuis 

opgehaald. Daarvoor ontvangen 
deelnemers hulpmiddelen. 

Wat levert het op?
Eerder draaide 100-100-100 in 
een aantal andere gemeenten. 
Naast positieve ervaringen en 
nieuwe inzichten leverde dit een 
indrukwekkende vermindering op 
van het restafval van maar liefst 
89%! De opdrachten hielpen de 
deelnemers zich bewust te wor-
den van de (on)mogelijkheden 
om afval te scheiden, afval aan 
te bieden, maar ook om afval te 
voorkomen. Vandaar dat Apel-
doorn, Brummen, Deventer, Epe, 
Bronckhorst, Doesburg, Lochem 
en Zutphen en Circulus-Berkel 
het stokje nu overnemen.

Durft u de uitdaging aan?
Inschrijven kan tot 9 oktober via 
www.100-100-100.nl/circulus-
berkel. Deelnemers ontvangen na 
inschrijving een bevestiging en 
een uitnodiging voor een instruc-
tiebijeenkomst in hun woon-
gemeente. Deze bijeenkomsten 

100-100-100: doet u ook mee?
Circulus-Berkel nodigt 100 huishoudens uit om 100 dagen 100% afvalvrij te leven

vinden plaats in de laatste week 
van september en eerste week 
van oktober. De data daarvan 
worden zo snel mogelijk bekend 
gemaakt. Als de teller van in-
schrijvingen op 100 huishoudens 
staat, kan een huishouden nog 
altijd meedoen aan de opdrachten 
en discussies, maar niet aan het 
inzamelexperiment van keuken-
afval in de tweede helft van de 
actieperiode. 

De gemeente is verantwoordelijk voor 
de registratie en verwerking van 
gevonden en verloren  voorwerpen. 
Elke maand  voeren wij gevonden 
 voorwerpen waarvan de wettelijke 
bewaartermijn is verstreken af.  
Via www.bronckhorst.nl/gevonden vindt 
u een  overzicht van alle gevonden 
voorwerpen die bij ons zijn  aangemeld. 
Bent u iets kwijtgeraakt, kijk dan eens op 
de website naar deze lijst. 
Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons ook bellen, via tel. (0575) 75 02 50.

Gevonden en verloren voorwerpen



Tip: wist u dat er in Bronckhorst 
al enkele jaren een handige rol-
stoelpool is? Voor wie bijvoor-
beeld een dagje uit wil met de 
familie, maar niet heel goed meer 
ter been is en dat zonder rolstoel 
moeilijk vol kan houden. Een gra-
tis rolstoel via de pool kan dan 
uitkomst bieden! Iedere Bronck-
horster (jong en oud) die soms 
een rolstoel nodig heeft, maar er 
niet dagelijks van afhankelijk is, 
kan van de rolstoelpool gebruik 
maken. Het is dus zeker niet al-
leen een aanbod voor bewoners 
van een woonzorgcentrum. 
U kunt een rolstoel voor maximaal 
72 uur aanvragen bij de receptie 

van drie zorgcentra in Bronckhorst. 
De pool is een gemeenschappelijk 
depot, van waaruit een rolstoel 
voor tijdelijk gebruik snel beschik-
baar is. 

Rolstoelen zijn tijdens kantoor-
tijden te reserveren en op te halen 
bij de receptie van: 
• Zorgcentrum De Bleijke, 
 Beukenlaan 1 in Hengelo (Gld), 

tel. (0575) 49 82 00
• Zorgcentrum Hyndendael, 
 Keppelseweg 35 in Hummelo, 

tel. (0314) 38 10 41
• Zorghotel De Gouden Leeuw, 

Burg. Rijpstrastraat 3, Zelhem, 
tel. (0314) 62 82 00

Het is de bedoeling dat u vooraf 
telefonisch reserveert als u van 
de pool op één locaties gebruik 
wilt maken. Bij het ophalen worden 
naam, geboortedatum, telefoon-
nummer en adres van de lener 
genoteerd.

Zo nu en dan een rolstoel nodig, bijvoorbeeld 
voor een uitje? 
Dit kan gratis via de rolstoelpool! 

Mooie voorbeelden 
Enkele inwoners van Voor-
Drempt hadden contact met onze 
gebiedsambtenaren omdat zij 
vinden dat de entree (rond de 
Braamberg/Gildeweg/Rijksweg) 
van hun dorp een rommelige 
aanblik geeft. Het gaat met name 
om het plantsoen, milieuparkje 
en enkele gazons. Daarop zijn de 
volgende acties in gang gezet. 
Om te voorkomen dat afval naast 
de containers van het milieu-
parkje wordt gezet, controleert 
de gemeente vaker, de gazons 
en het plantsoen geven we een 
flinke onderhoudsbeurt en in het 
najaar planten we nog rododen-
drons. Om hondenpoepoverlast 
tegen te gaan, plaatsen de bewo-
ners een poepzakjesautomaat. 
En op een later tijdstip als we 
aan de slag gaan met aanpassin-
gen aan de riolering (afkoppelen 
regenwater) bekijken we of 
verbeteringen aan de stoepen 
mogelijk zijn. 

Eind juni 2015 stond Toldijk een 
weekend lang in het teken van 
het laatste optreden van pop-
groep Normaal in Flophouse. 
In het 40-jarig bestaan van de 
band, eind 2015 stoppen ze, 
deden ze jaarlijks Toldijk aan. 
En altijd was het groot feest met 
veel bezoekers die er ieder jaar 
weer waren! Flophouse wilde het 
afscheid niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en vroeg onze ge-

biedsambtenaren of het mogelijk 
zou zijn om de rotonde in het 
dorp naar Normaal te vernoemen. 
Een leuk idee, dat zij meteen 
oppakten. Een straatnaambord 
werd geregeld en een feestelijke 
uitreiking volgde bij Flophouse 
op 28 juni. Vervolgens bevestigde 
de gemeente het bord en was 
de Normaal-rotonde officieel 
een feit.

Meer informatie over onze 
gebieds-
ambtenaren zie 
www.bronck-
horst.nl/
gebiedsambte-
naren of scan 
de QR-code.

Durf te vragen! 
Mail ze of bel ze via 
tel. (0575) 75 02 50. 

Ze zijn er voor u! 

Durf te vragen! 
Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u! 

Sinds 5 september heeft de 
Bronckhorster participatieraad 
een eigen website: www.partici-
patieraadbronckhorst.nl. De 
participatieraad behartigt de be-
langen van inwoners die tijdelijk 
of langdurig ondersteuning en/
of zorg nodig hebben. Dit is be-
langrijk omdat iedereen mee 
moet (kunnen) doen, ongeacht 
een eventuele beperking, af-
komst, leeftijd of het inkomen. 
Op de nieuwe site vindt u onder 
andere informatie over de leden 
en hoe u hen kunt bereiken. 
Neem eens een kijkje! 

Wat doet de participatieraad 
precies? 
De participatieraad is een be-
langrijk adviesorgaan voor de 
gemeente. Zij behartigt de be-
langen van inwoners die om wat 
voor reden dan ook, in aanvul-
ling van wat zij zelf nog kunnen, 
tijdelijk of langdurig ondersteu-
ning en/of zorg nodig hebben. 
De participatieraad ziet erop toe 
dat de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo), de Partici-
patiewet en de Jeugdwet op de 
juiste manier, zoals die voor in-
woners bedoeld is, worden uit-
gevoerd. Dit houdt in dat de raad 
gevraagd en ongevraagd advies 
geeft over alle beleidsplannen 
die de gemeente heeft rond werk 
en inkomen, jeugdhulp, zorg, 
welzijn, wonen en leefbaarheid.

De gemeente betrekt de partici-
patieraad in een vroeg stadium 
bij de behandeling van complexe 
vraagstukken als: hoe bevorde-
ren we dat mensen zonder werk 
weer aan een baan komen, in 

hun eigen onderhoud kunnen 
(blijven) voorzien? Hoe zorgen 
we ervoor dat de jeugdzorg voor 
iedereen toegankelijk blijft en op 
een efficiënte en effectieve wijze 
wordt georganiseerd? En hoe 
kan de gemeente mantelzorgers 
en vrijwilligers beter onder-
steunen bij het verlenen van 
thuiszorg? 

Bestuursleden
De leden van de participatieraad 
zijn vrijwilligers, wonend in 
Bronckhorst, met verschillende 
maatschappelijke achtergron-
den. Zij hebben allemaal een 
brede kennis en ervaring, opge-
daan in de (geestelijke) gezond-
heidszorg, jeugdhulp en het 
maatschappelijk werk. 

Lang gekoesterde wens
Met de ingebruikname van de 
eigen website, gaat volgens voor-
zitter Han Oosterbos een lang 
gekoesterde wens in vervulling: 
“Er stond altijd al informatie 
over de participatieraad op de 
website van de gemeente, maar 
met deze eigen website bena-
drukken we onze onafhankelijke 
positie en is het voor inwoners 
gemakkelijker om ons recht-
streeks te benaderen. De ge-
meente staat hier volledig ach-
ter en heeft ons ondersteund bij 
het ontwikkelen van de site.”

Contact met de participatieraad
Wilt u meer weten over de 
participatieraad of heeft u een 
vraag, opmerking of suggestie? 
Ze horen het graag! Op www.
participatieraadbronckhorst.nl 
vindt u een contactformulier.

Nieuwe website participatieraad 
Bronckhorst

Wethouder Antoon Peppelman lanceerde de website afgelopen zaterdag tijdens 
de Open dag van de gemeente in bijzijn van de Participatieraad

Tineke Vos 
(Bronckhorst midden: 
Hengelo e.o.)
E-mail: 
t.vos@bronckhorst.nl 

Jeanne Wissink 
(Bronckhorst oost: 
Zelhem e.o.)
E-mail: 
j.wissink@bronckhorst.nl

Wim Berenpas 
(Bronckhorst midden: 
Hengelo e.o.)
E-mail: 
w.berenpas@bronckhorst.nl

Mathijs van Dorst 
(Bronckhorst noord: 
Vorden e.o.)
E-mail: 
m.vandorst@bronckhorst.nl

Herman de Groot 
(Bronckhorst noord: 
Vorden e.o.)
E-mail: 
h.degroot@bronckhorst.nl  

Helmig van der Kolk 
(Bronckhorst zuid: 
Hummelo e.o.)
E-mail: 
h.vanderkolk@bronckhorst.nl

Jan Ditzel 
(Bronckhorst zuid: 
Hummelo e.o.)
E-mail: 
j.ditzel@bronckhorst.nl

Sander Burggraaf 
(Bronckhorst west: 
Steenderen e.o.)
E-mail: 
s.burggraaf@bronckhorst.nl

Jeroen Glandrup 
(Bronckhorst west: 
Steenderen e.o.)
E-mail:
j.glandrup@bronckhorst.nl

Arie Vries
(Bronckhorst oost: 
Zelhem e.o.)
E-mail: 
a.vries@bronckhorst.nl

Om u wegwijs te maken, handige tips aan de hand 
te doen en goed te weten wat er in een dorp speelt, 
heeft de gemeente een groep medewerkers die 
regelmatig op pad zijn in Bronckhorst en in gesprek 
gaan met inwoners en organisaties over allerhande 
onderwerpen. 
• Ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u niet 

bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder 
uit te werken? 

• Iemand nodig om mee te denken over het organi-
seren van een bijeenkomst/activiteit?

• Weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het 
gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan 
kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken?



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

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

Baak:
• Wichmondseweg 17 en 30, organiseren van 125 jaar Kerk en Café, vergunning verleend
• Wichmondseweg, organiseren kermis Baak met optocht, vergunning verleend
• Zutphen-Emmeriksweg 113, vergroten bedrijfsgebouw, aanvraag ontvangen

Bronckhorst:
• Hengeloseweg Zelhem/Zelhemseweg Hengelo (Gld), instellen maximum snelheid 
 60 km/uur, ontwerpbesluit

Drempt:
• Zomerweg 73, verbouwen woning, vergunning verleend

Halle:
• Tarwestraat 2, bouwen overkapping, vergunning verleend
• Westerhofskamp, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen

Hengelo (Gld):
• Iekink 28, kappen beuk (noodkap), vergunning verleend
• Kervelseweg 38, het intern veranderen tot tijdelijke opvanglocatie voor 1 jaar voor 
 asielzoekers, aanvraag intrekken
• Kervelseweg 38, het intern veranderen tot tijdelijke opvanglocatie voor 2 jaar voor 
 asielzoekers, aanvraag ontvangen
 (voor meer informatie over bovenstaande 2 meldingen zie het artikel over Het Kervel 
 elders op deze gemeentepagina’s)

• Sarinkdijk 3, aanleggen paardenrijbak, vergunning verleend
• Spalstraat 44, ontheffing sluitingsuur, ontheffing verleend
• Steenderenseweg 6, plaatsen luchtwasser, aanvraag ontvangen
• Vloed 17A, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Keppelseweg 7, kappen beuk, aanvraag ontvangen
• Loenhorsterweg 7E, verbouwen schuur, aanvraag ontvangen

Hoog Keppel:
• Burg. Vrijlandweg 35, het verkrijgen van de Drank- en Horecavergunning, ontwerpbesluit  
 genomen

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan ong., kappen 7 essen en 3 eiken, vergunning verleend 
• Prins Bernhardlaan 5A, brandveilig gebruik schoolgebouw, aanvraag ontvangen
• Burgemeester Buddingh’plein, organiseren activiteiten tijdens kermis, vergunning verleend
• Centrum, organiseren kermis, vergunning verleend
• Terrein nabij J.F. Oltmansstraat 10, organiseren kermis, vergunning verleend

Toldijk:
• Beekstraat 1B, bouwen werkplaats/kantoor, aanvraag ontvangen

Vorden:
• nabij landgoed Hackfort, herinrichten Baakse Beek en Veengoot, vergunning verleend
• Ruurloseweg ong., afgraven bouwvoor voor inrichtingsplan De Wiersse, vergunning 
 verleend
• Ruurloseweg 29, kappen esdoorn (acer), vergunning verleend
• Wientjesvoortseweg 1, plaatsen terreinafscheiding, vergunning verleend
• Zomervreugdweg 3, aanleggen poel, vergunning verleend

Zelhem:
• Brinkweg 50, bouwen carport, aanvraag ontvangen en verleend
• Heidenhoekweg 9, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Keijenborgseweg 12, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Keijenborgseweg 12, tijdelijk plaatsen woonunit, aanvraag ontvangen
• Kruisbergseweg 12A, activiteit milieu: opslag van LPG en aflevering aan motorvoertuigen,  
 vergunning ingetrokken
• Meindert Hobbemastraat, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen
• Prunushof 60, kappen kastanjeboom, aanvraag ontvangen
• De Oldenoord, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen 
• Burg. Rijpstrastraat 14, kappen notenboom (noodkap), vergunning verleend
• Vincent van Goghstraat, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen
• Waarlerweg 1, bouwen bijgebouw met overkapping en hooiberg, vergunning verleend
• Wientjesvoortseweg 8A, bouwen schuur, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Duurzame verpakkingen besparen grondsto� en, energie en geld

Yvonne stuurde een mail aan Sun met de 

vraag of de verpakking niet wat kleiner kon. 

Toen ze daarop in eerste instantie geen 

antwoord kreeg, besloot ze een melding te 

doen bij het Meldpunt Verpakkingen. Het 

meldpunt stuurde de melding van Yvonne 

door aan Unilever, het bedrijf dat Sun op de 

markt brengt. 

Unilever liet het Meldpunt Verpakkingen 

daarop weten: “De Sun Allin1 tabletten 

zijn de laatste jaren lichter en kleiner 

geworden. Daarop hebben we eerst de 

grootformaat verpakking kleiner gemaakt. 

Voor de kleinere verpakking is deze in het 

algemeen gelijk gebleven, maar daar zal 

binnenkort verandering in komen.” Unilever 

lichtte verder toe dat het kleiner en lichter 

maken van de Sun Allin1 tabletten zelf ook 

milieuwinst betekent, omdat er minder 

grondstoffen per wasbeurt worden gebruikt.

Wat vindt Yvonne van de reactie van 

Unilever? “In eerste instantie vond ik 

de reactie een beetje nietszeggend, 

omdat Unilever zei dat er ‘binnenkort’ 

verandering in zou komen. Dan denk je 

toch: ‘eerst zien, dan geloven’. Maar nu 

ik hoor dat de verpakking daadwerkelijk 

is aangepast, vind ik dat een mooi 

resultaat.”

Yvonne vindt dat het Meldpunt 

Verpakkingen goed werkt. “Je kunt 

zelf een brief of mail schrijven aan een 

bedrijf, maar daarop krijg je niet altijd 

antwoord. Via een melding bij het 

Meldpunt Verpakkingen krijg je wel een 

reactie. Dat is belangrijk, want op die 

manier krijg je uitleg van een bedrijf 

waarom bepaalde keuzes wel of niet 

worden gemaakt. Je stimuleert het 

bedrijf ook om verder na te denken over 

de duurzaamheid van verpakkingen.” 

Dat dit belangrijk is, staat voor Yvonne 

buiten kijf. “Bedrijven en consumenten 

moeten op een bewuste manier omgaan 

met verpakkingen en afval, en onnodige 

verspilling tegengaan. Ik vind dat 

belangrijk voor het milieu en de toekomst 

van mijn kinderen op deze aarde.”

Denk mee over duurzame verpakkingen

Het Meldpunt Verpakkingen stimu leert 

bedrijven om verpakkingen duur zamer te 

maken en informeert consumenten over 

verpakkingen en milieu. Daarom is er de 

website www.meldpuntverpakkingen.nl 

waar u terecht kunt met vragen en ideeën 

over verpakkingen en milieu.

Het Meldpunt Verpakkingen wérkt
Het Meldpunt Verpakkingen ging in mei 2013 

van start. In de eerste anderhalf jaar ontving 

het Meldpunt Verpakkingen al 170 meldingen 

en 180 vragen van consumenten. Bijvoorbeeld 

van een consument die voorstelt om melk- en 

zuivelpakken zonder plastic doppen te maken, 

omdat dit leidt tot onnodig veel afval. Of 

iemand die vraagt waarom een bus oplosthee 

maar voor de helft is gevuld, want dan kan het 

toch ook in een kleinere bus? Of ideeën om 

producten kleiner te verpakken, zoals potjes 

gezichtscrème, vaatwastabletten en artikelen 

die via internet worden besteld.

Het Meldpunt Verpakkingen geeft deze 

meldingen door aan bedrijven. Zij geven 

daarop een reactie. Soms leggen bedrijven 

dan uit waarom ze juist voor deze verpakking 

hebben gekozen en hoe ze voldoen aan 

de regels voor het verduurzamen van 

verpakkingen. In andere gevallen laten 

bedrijven weten dat ze een idee van een 

consument heel goed vinden en dat ze 

de verpakking gaan aanpassen. En soms 

laten bedrijven weten dat ze een idee 

graag willen meenemen voor aanpassingen 

die ze in de toekomst gaan doen. Alle 

consumentenmeldingen worden samen met 

de reacties van bedrijven geplaatst op de 

website van het Meldpunt Verpakkingen. 

Op de site www.meldpuntverpakkingen.nl 

vindt u ook veel vragen en antwoorden over 

de duurzaamheid van verpakkings materialen 

en de manier waarop u verpakkingen het 

beste weg kunt gooien.

Hoe doe ik een melding bij het 
Meldpunt Verpakkingen?
Vraagt u zich ook wel eens af of een product kleiner 

of anders zou kunnen worden verpakt? Of heeft u 

een idee om een verpakking milieuvriendelijker te 

maken? Bijvoorbeeld omdat u een verpakking te 

groot vindt? Of omdat u die moeilijk kunt schei den 

bij het afval? Met al dit soort vragen en ideeën kunt 

u terecht bij het Meldpunt Verpakkingen. 

Als u een melding wilt doen of een vraag wilt stellen, ga dan naar de site www.meldpuntverpakkingen.nl. Als u daar een melding 

doet of een vraag stelt, krijgt u een bevestiging van het Meldpunt Verpakkingen. Daarna ontvangt u binnen maximaal zes weken 

tijd het antwoord op uw melding of vraag. Deze wordt ook op de website geplaatst. Dit gebeurt uiteraard anoniem: uw gegevens 

worden alleen gebruikt door het Meldpunt Verpakkingen bij de behandeling van uw melding. De gegevens worden niet verstrekt 

aan bedrijven en ook niet gepubliceerd bij uw melding op de website. 

Meldpunt Verpakkingen:

Wist u dat alle Nederlanders samen per jaar zo’n 43 miljard verpakkingen open-

maken? En dat u per dag gemiddeld zeven verpakkingen opent? Wat neerkomt op 

140.000 stuks in uw leven? Het maken van al deze verpakkingen kost veel grondstof-

fen. Bovendien zorgen verpakkingen ook voor veel afval. Daarom is het belangrijk 

om verpakkingen zo te maken dat we ze kunnen vernieuwen, hergebruiken en recy-

clen. Op die manier kunnen veel grondstoffen worden behouden. Dat is goed voor 

het milieu en voor onze economie.

/

Welke verpakking 
gooi ik waar weg?
Weet u in welke bak of zak u plastic, 
blik of een zuivelpak moet gooien? 

Op steeds meer verpakkingen vindt 

u de logo’s van de Weggooiwijzer. 

Hierop ziet u hoe u verpakkingen op 

de beste manier kunt weggooien, zo-

dat zoveel mogelijk ervan kan worden 

gerecycled en hergebruikt. 

Een ander handig hulpmiddel 

om uw afval te scheiden is de 

Recyclemanager, die u direct het 

antwoord geeft op de vraag in welke 

bak uw afval hoort, wanneer uw 

afval wordt opgehaald en waar de 

dichtstbijzijnde afvalbakken zijn. 

Meer informatie over de 
Weggooiwijzer en de 
Recyclemanager vindt u via 
www.meldpuntverpakkingen.nl.

Meer weten?
Het Meldpunt Verpakkingen wordt 

in opdracht van het Kennisinstituut 

Duurzaam Verpakken uitgevoerd 

door voorlichtingsorganisatie 

Milieu Centraal. 

Meer informatie vindt u op 

www.meldpuntverpakkingen.nl.

Toen Yvonne (25 jaar) een pak vaatwastabletten van Sun opende, zag zij dat de ver-

pakking maar half was gevuld. “Waarom, vroeg ik me toen af. Je voelt je als consu-

ment eigenlijk een beetje ‘opgelicht’, want je koopt een grote doos en dan zit er maar 

zo weinig in. Bovendien kost dit onnodig veel verpakkingsmateriaal en worden ook 

onnodig veel verpakkingen met te veel lucht vervoerd.”

Deze doos kan toch wel wat kleiner?



9, 12 en 13 september a.s.:
OPen  MOnuMentendAG  2015  in  de  GeMeente  BROncKhORst

Woensdag 9 september, aanvang 20.00 uur,
(zaal open om 19.30 uur). Speciale lezing in
museum Smedekinck, Pluimersdijk 5  te Zelhem
door de heer Jan Broekhoff te Nijmegen. De
avond is voor iedereen gratis toegankelijk
(inclusief kopje koffie):
RestAuReRen vAn schildeRijen
Aan de hand van diverse schilderijen vertelt
Jan Broekhoff, schilderijenrestaurator van 
museum Het Valkhof te Nijmegen, waarom een
schilderij moet worden schoongemaakt, op
welke wijze dit gebeurd en hoe restauraties
worden uitgevoerd.
Breng een schilderij mee ter beoordeling!
Tijdens deze lezing komen er altijd veel vragen
aan de orde, hierop wordt in begrijpelijke ter-
men antwoord gegeven. Tevens kunnen de
aanwezigen kunstwerken meenemen welke
door de heer Broekhoff zullen worden beoor-
deeld op de mogelijkheden van restauratie en
de te verwachten kosten hiervan. Uit ervaring
blijkt dat dit een bijzonder boeiend onderdeel
van de avond zal worden.

Open Monumentendag 2015 wordt gehouden
op zaterdag en zondag 12 en 13 september,
11.00-17.00 uur. Onderstaand een overzicht
van het boeiende programma. Voor belang-
stellenden is een uitgebreide brochure be-
schikbaar. Alle activiteiten zijn gratis!
Zaterdag en zondag 12 en 13 september
• Presentatie en demonstratie van restauratie
ambachten/bedrijven op ‘de Vriezenhorst’ bij
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries, Zel-
hemseweg 14 te Hummelo. Er zal o.a. aan-
dacht zijn voor ambachtelijk smeedwerk, glas
in lood werken, rietdekken, voegtechnieken,
steenhouwen, traditioneel timmer- en metsel-
werk, koperslaan, leidekken en hout- en mar-
mer imitatie schilderen.
• Museum Smedekinck, Pluimersdijk 5 te Zel-
hem. Activiteiten in het kader van het thema.
O.a.: de expositie ‘Smedekinck, rijk aan am-
bachten’, voorts demonstraties oude ambach-
ten zoals o.a. spinnen, weven, stoelen matten,
Grolse wanten en mutsen breien, knipmutsen
maken. Op zaterdag een bijzondere fietstocht
langs diverse bedrijven in en om Zelhem. Ook
de molen in de Wittebrink is dan geopend.

• Diverse activiteiten in het oude stadje Bronk-
horst, waaronder in het Kunstgemaal op de
IJsseldijk exposities van werk van Floris Ho-
vers en Bas Meerman. Ook het naastgelegen
gemaal van het Waterschap Rijn en IJssel zal
zijn deuren open stellen en men kan tevens
kennis nemen van de nieuw aangelegde ‘vis-
trap’. In het koetshuis aan de Kasteellaan 5 is
een boeiende expositie te zien van inwoner
architect/graficus Hans Schuppers.
• In Rha is beide dagen Brouwerij Rodenburg
geopend, waar u kunt kennis nemen van de
bijzondere ambachtelijke bieren van Steve
Gammage. Ook de molen ‘op’ Rha is speciaal
voor u geopend.
• In de Dorpskerk te Vorden is een eenmalige
expositie over de opgravingen in de kerk in
2011. Hierbij zijn bijzondere muntjes gevonden
welke getoond zullen worden. Op zondag
wordt om 16.00 uur een concert gegeven door
de Jachthoornblazers van ’t Medler en is er
een optreden door Mirjam Berendsen (piano)
en Symone Boerstoel (viool). 
• In Laag-Keppel is het bekende molencomplex
in bedrijf. De molenaar vertelt u er graag over. 

Alleen op zaterdag 12 september
• In het bouwhuis van ‘de Wiersse’ is alleen op
zaterdag tot 16.00 uur gelegenheid om de
onlangs gerestaureerde Grote Zaal van Victor
de Stuers te bezichtigen.
De prachtige 17e eeuwse wandtapijten en het
fraaie goudleer van omstreeks 1700 uit Vlaan-
deren zijn in volle glorie te bewonderen.
Ook de unieke gebrandschilderde ramen, de
fraaie kroonluchters en het historische meubi-
lair geven een bijzondere sfeer en brengen ons
in andere tijden. Een unieke gelegenheid!
• De Bronkhorster molen aan de Spaensweert-
weg is op zaterdag open.
• Bij Smederij Oldenhave aan de Bedrijvenweg
te Vorden zijn op zaterdag demonstraties van
restauratieambachten.
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Minder restafval en meer hergebruik van grondsto� en. Dat is 

waar de acht gemeenten en Circulus-Berkel aan werken. Na-

tuurlijk spelen individuele bewoners en huishoudens in die 

gemeenten hierin een grote rol. Hoe kunnen zij bijdragen aan 

minder restafval en meer hergebruik? Wij dagen 100 huishou-

dens uit om 100 dagen lang 100% afvalvrij te leven. Voorop 

staat de vraag: wat kunt u zelf doen om afval te verminderen of 

zelfs voorkomen?

Wat verwachten we?
We verwachten van deelnemers dat ze zich 100 dagen

inzetten om hun huishoudelijk afval te verminderen. Een 

belangrijk onderdeel is het zelf wegen van restafval en

het wekelijks invoeren van het aantal grammen of kilo’s op de 

website. Iedere week worden deelnemers uitgenodigd aan 

een opdracht mee te doen. Aan bod komen thema’s zoals 

het inkopen, bewaren en verwerken van voedsel, het om-

gaan met keukenafval, verpakkingsafval en meer. Deelnemers 

worden van harte uitgenodigd hun ervaringen, tips en foto’s 

op de website te plaatsen en via een koppeling op hun eigen 

Facebook te delen. Ook een inzamelexperiment met keuken-

afval maakt deel uit van het project. In de tweede helft van de 

100 dagen haalt Circulus-Berkel het keukenafval bij de deel-

nemers thuis op. Dit afval moet dan apart gehouden worden. 

Daarvoor ontvangen deelnemers hulpmiddelen. 

Wat levert het op?
Eerder draaide 100-100-100 in een aantal andere gemeenten.
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Restauratie ambachten 
bij 'De Vriezenhorst'

HUMMELO Zaterdag 12, zondag 13 
september 11.00-17.00 uur. Op de 
locatie van de hoofdsponsor van 
Open Monumentendag Bronck-
horst, Timmer- en aannemersbe-
drijf De Vries, Zelhemseweg 14 
wordt een bijzondere presentatie 
gehouden van restauratieambach-
ten. Tijdens de restauratie van hui-
zen, kerken, kastelen, molens, enz. 

komt het aan op de deskundigheid 
en vakmanschap van de bedrijven 
die participeren in een dergelijk 
project. Te zien zijn onder andere 
ambachtelijk smeedwerk, glas in 
lood werken, rietdekken, voeg-
technieken, steenhouwen, tradi-
tioneel timmer- en metselwerk, 
koperslaan, leidekken en hout- en 
marmer imitatie schilderen.

De Vries restaureerde de hangbruggen van het jagershuis op landgoed Enghuizen.

Expositie oude munten 
en concert in Dorpskerk

VORDEN Dorpskerk beide dagen 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur, 
's zondags na de kerkdienst. Er is 
een speciale tentoonstelling van 
bijzondere muntjes, gevonden 
bij restauratiewerkzaamheden 
in 2011, wanneer onder andere 
de houten vloer is vervangen.

Tijdens de opgraving zijn onder 
andere drie grafkelders terugge-
vonden. Deze waren afgedekt met 
dekstenen. Nadat er niet meer in 
de kerk begraven mocht worden, 
is er een nieuwe houten vloer over 
deze dekstenen en in de rest van 

de kerk gelegd. Door krimp tussen 
de planken ontstonden gleuven, 
waardoor bijvoorbeeld collecte-
geld tussen de spleten door viel in 
het zand. De muntjes dateren uit 
een periode van zes eeuwen vanaf 
de 14e eeuw.

Concert in de Dorpskerk
Op zondag is er vanaf 16.00 uur 
een uniek optreden van het Jacht-
hoornkorps Medler en een bijzon-
der concert door Mirjam Berend-
sen (piano) en Symone Boerstoel 
(cello). Het concert is voor ieder-
een gratis toegankelijk.

Een expositie van oude munten en een concert in de Dorpskerk in Vorden.

Op Rha is de kunst van het ambacht 
nadrukkelijk aanwezig
RHA Beide dagen van 11.00-17.00 
uur geopend op de Rhabergseweg: 
meester brouwer Steve Gammage 
laat het brouwen van bier zien en 
de beltkorenmolen op Rha is vol-
op in bedrijf. Bronckhorster Bie-
ren worden door brouwmeester 
Steve Gammage met liefde en pas-
sie gebrouwen in deze ambachte-
lijke brouwerij met zijn kenmer-
kende koperen ketels, onder de 
merknaam Bronckhorster Bier. 
Beltkorenmolen De Hoop werd in 
1856 gebouwd, en na een brand 
in 1878, in 1879 vervangen door 
de huidige molen. Tot omstreeks 
1962 bleef de molen in bedrijf, 
maar daarna brak een periode van 
langdurig en ernstig verval aan. In 
1995 het kocht het Amsterdamse 
echtpaar Hofman de molen. Bronckhorster Bieren worden gebrouwen in Brouwerij Rodenburg op Rha.

Bijzonder molencomplex van 
Laag-Keppel: watermolen op wind

LAAG-KEPPEL Bijzonder molen-
complex beide dagen van 11.00 tot 
17.00 uur geopend. Beide molens 
zijn in bedrijf en molenaar Minor 
vertelt er alles over. Vanaf de 14e 
eeuw behoren watermolens tot 
de Heerlijkheid Keppel. Kort na 
1945 werden,voor een betere wa-
terafvoer en verbeteringen voor 
de scheepvaart, door het Water-
schap van de Oude IJssel ook voor 
de molen ingrijpende (en funeste) 
werkzaamheden uitgevoerd. Hier-
door kon het rad niet meer door 
waterkracht in beweging worden 
gebracht. Om het rad weer met wa-
terkracht te kunnen laten draaien, 
wordt de beneden de watermolen 
gelegen kolk sindsdien door een 
Friese spinnekopmolen op 1,5 m 
lager peil dan de rivier gehouden.De watermolen in de Oude IJssel bij Laag-Keppel.

In Bronkhorst genieten van kunst,
cultuur en natuur
BRONKHORST Beide dagen van 
11.00-17.00 uur is het Kunstgemaal 
in de voormalige gemaalwoning 
op de IJsseldijk, geopend met wer-
ken van industrieel ontwerper Flo-
ris Hovers en schilder Bas Meer-
man. In het Keukengemaal kun-
nen bezoekers genieten van koffie, 
streekgerechten en het geweldige 
uitzicht over de uiterwaarden van 
de IJssel. Het gemaal Waterschap 
Rijn en IJssel is te bezichtigen en 
er is uitleg over de unieke vistrap, 
waardoor vissen weer stroomop-
waarts naar het binnenland kun-
nen zwemmen.Tevens expositie 
van de Bronkhorster architect/
graficus Hans Schuppers in het 
koetshuis, Kasteellaan 5. Zaterdag 
van 10.00-17.00 uur zijn er demon-
stratie op de Bronkhorster Molen. Expositie in het Koetshuis aan de Kasteellaan: ets door Hans Schuppers.

Tijdens de fietstocht geopend: Rijksmonument de Wittebrinkse molen in Zelhem.

Museum Smedekinck: expositie, oude 
ambachten en fietstocht
ZELHEM Pluimersdijk 5, beide da-
gen open van 11.00 tot 17.00 uur,. 
Alle activiteiten zijn gratis.

In 'De Stal' van Boerderijmuseum 
Smedekinck is een speciale ten-
toonstelling 'Museum Smede-
kinck, rijk aan ambachten', met 
objecten, passend in het thema, 
uit eigen, zoals geveltekens, hou-
ten beelden en houtsnijwerk, sier-
vlechtwerk van stro en scheeps-

modellen. Oude streekambachten 
worden gedemonstreerd, zoals 
spinnen, weven, stoelen matten, 
Grolse wanten en mutsen breien, 
houtsnijden, touw draaien, knip-
mutsen maken, kantklossen en 
midwinterhoorns maken.

Op zaterdag is er een fietstocht 
langs diverse bedrijven in en rond 
Zelhem in het kader van 'Gemaakt 
in Gelderland'. De deelname aan 

deze fietstocht is gratis. De start 
is tussen 10.00 en 12.00 uur bij 
het museum, waar ook de finish 
is. Een prachtige route van 23 km, 
ook geschikt voor gewone fiets en 
niet al te jonge kinderen.
Er is gelegenheid om bedrijven te 
bezoeken: Radio Ideaal, de Ezel-
stal, een werkende molen, een 
pompoenboerderij en nog een 
paar bijzonder informatieve be-
drijven.

Contact Bronckhorst Noord Open Monumentendag 17Dinsdag 8 september 2015



zondag  6 April  2014 
Open dag 10.00 - 16.00 uur 

C R E M A T O R I U M

z o r g  v a n u i t  h e t  h a r t

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015
Open dag 10.00 - 16.00 uur

Nominaties: International Funeral Award

In oktober 2011 opende Crematorium de Omarming in Zutphen haar deuren. Zaterdag 19 september 

houden we weer een open dag van 10.00 tot 16.00 uur waarvoor we u van harte uitnodigen. 

Crematorium de Omarming ligt ten noorden van de Oosterbegraafplaats aan de Voorsterallee en is te 

bereiken via de ingang van de begraafplaats.

Gasterij de Ontmoeting

Gasterij de Ontmoeting is vijf da-
gen per week geopend. De Gasterij 
is geopend voor iedereen. Mensen 
die behoefte hebben aan een luis-
terend oor, een kop koffie of  vra-
gen hebben over mogelijkheden 
rondom het laatste afscheid, zijn 
van harte welkom. Kortom, een 
ontmoetingsplaats voor iedereen 
die daar behoefte aan heeft.

Welkom op de open dag 

Het crematorium ligt op een 
sfeervolle plek op een unieke 
locatie. Met ruimte voor een 
persoonlijk laatste afscheid 
van een dierbare. Van de 
verzorging van de over-
ledene, het opbaren in speciale 
opbaarkamers tot en met de 
crematie of begrafenis en alles 
wat daarbij komt kijken.

Medemenselijkheid
Crematorium de Omarming 
ademt de sfeer van medemen-
selijkheid. Naast de zakelijk 
technische kant van het vak, 
vormt het menselijke aspect 
onze drijfveer. Dienstverlening 

rondom het laatste afscheid met 
zorg, betrokkenheid en gevoel. 
Zeven dagen per week full-ser-
vice. Alles onder één dak.

Dienstverlening 
We heten u welkom in ons cre-
matorium en laten u kennisma-
ken met onze dienstverlening. De 
opbaarmogelijkheden voor het 
afscheid, zowel voor kinderen als 
volwassenen. Afscheidsdiensten 
en condoleancemogelijkheden 
voor grote bijeenkomsten, maar 
ook voor een intiem gezelschap.
Graag informeren we u over mo-
gelijkheden op maat en over per-
soonlijke nagedachtenisvormen.

Bovendien kunt u terecht in het 
gedenkpark rondom het crema-
torium en de Gasterij. Maar bo-
venal zijn het onze medewerkers 
die de dienstverlening maken.

Als particuliere ondernemers zijn 
we er trots op dat we onze droom, 
ons eigen crematorium, 
hebben verwezenlijkt en hopen 
u op zaterdag 19 september te 
verwelkomen. U bent van harte 
welkom van 10.00 tot 16.00 uur.

Gert en Sonja Brinkhorst
Directie Crematorium de Omarming

Met zorg vanuit het hart

Aula met tweehonderd zitplaatsen

Het afscheid kent tal van mogelijkheden. 
De intieme familiekamer biedt plaats aan  
circa twintig personen, de aula heeft twee-
honderd zitplaatsen. Projectie van foto’s 
van de overledene of ander beeldmateriaal 
tijdens de afscheidsdienst, een voordracht, 
het dalen van de kist; alle voorwaarden 
voor een persoonlijk afscheid zijn aanwezig. 

Van iedere afscheidsdienst wordt een opname 
gemaakt. Er is een geluidsinstallatie waar-
mee u uw eigen muziek kunt laten afspelen 
en er is een muziekboek ter inzage met 7000 
muziekstukken die via de website te beluis-
teren zijn. U kunt ook kiezen voor live mu-
ziek, er is een vleugel aanwezig in de aula.

Deze special is een uitgave van 
Crematorium de Omarming
Voorsterallee 95  7203 DN Zutphen
Tel. 0575 - 51 66 43  Fax. 0575 - 51 29 01

Tekst: Joyce de Schepper, Etten
Fotografie & vormgeving: Gerard Muhlradt Fotografie, Etten 
Eindredactie: Gert en Sonja Brinkhorst
Druk: Achterhoek Nieuws b.v. Oplage: 48.700 exemplaren  
Voor een routebeschrijving naar Crematorium de Omarming zie: 

 www.deomarming.nl 

De voormalige aula op de Oosterbegraafplaats is verbouwd tot bin-
nencolumbarium en biedt een plek waar nabestaanden de urn van 
hun geliefde overledene kunnen bezoeken in een huiselijke sfeer. 

INTERNATIONAL FUNERAL AWARD
Op 19 september 2015 organiseert crematorium De Omarming een open dag voor haar 

publiek. Van 10.00 uur tot 16.00 uur bent u van harte welkom een kijkje te nemen achter 

de schermen aan de Voorsterallee 95 in Zutphen. Tevens zijn er die dag diverse stand-

houders aanwezig die hun nieuwe producten en diensten presenteren aan u en aan een 

vakjury. Deze vakjury bestaat uit leden van de International Funeral Award en zij nomine-

ren om de twee jaar deelnemers die vernieuwende en innovatieve producten of diensten 

ontwikkelen. Ook uw stem telt mee als belangrijk onderdeel van deze nominatie. 

Deze dag kunt u luisteren naar livemuziek van Marcel Luntungan.
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Om ons verfrissende verhaal kracht bij te zetten,
trakteren we elke bezoeker – jong en oud – 
op een lekker ijsje!

Tot ziens op 12 september!

proWonenonen

verhaal over huren

Een

Kom meer te weten over huren en energiebesparing

Op zaterdag 12 september aanstaande is het de Dag van het Huren. Op deze dag 
staat - hoe kan het ook anders - huren centraal. Wilt u meer weten over huren bij 
ProWonen, uw ideeën over huren met ons delen en weten hoe u kunt besparen 
op uw energierekening? Dan nodigen wij u van harte uit in:

Zelhem
Informatiemarkt van
11.00 – 15.00 uur in 
de Oranjehof, Prinses 
Beatrixstraat 41 in Zelhem.

Lichtenvoorde
Op de zaterdagmarkt 
van 8.00 - 12.30 uur 
aan de Dijkstraat in 
Lichtenvoorde.

Eibergen
Open huis van
11.00 – 15.00 uur aan
de Mr. Leppinkstraat 21
en 26 in Eibergen.

ProWonen - Postbus 18 - 7270 AA Borculo - www.prowonen.nl - (0545) 28 50 00

1500 Adv Dag van het huren 130x195 v3.indd   1 27-08-15   12:29

5
JAAR

ZUTPHEN

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in 
Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Dit vieren
wij met jou!

  KOM TOT 7 OKTOBER GRATIS 
EN VRIJBLIJVEND SPORTEN

op jouw lidmaatschap

Start nu 
en ontvang tot wel

* Vraag naar de voorwaarden, 
    geldig tot 7 oktober.

€ 150 korting

Wil je daarna lid worden? Maak dan gebruik 
van deze geweldige jubileum aanbieding:

BRONSBERGEN 27, 7207 AD, ZUTPHEN,T: 0575 82 02 22 ZUTPHEN@AEROFITT.NL
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL

Hengelo Gld

Zutphen

Zelhem

op jouw lidmaatschap
De kidslessen 

zijn weer begonnen,
profiteer ook van deze 

aanbieding!
Deze jubileum aanbieding is geldig in 
alle sportcentrum AeroFitt vestigingen.
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Dans- en gymnastiekvereniging  
D.O.G. Baak  

houdt een Prinsjes– en Prinsesjesdag op de derde 
dinsdag in september. Gratis deelname! 

 
Zit jij in groep 1 of 2 en hou je van dansen?  

Kom dan als prins of prinses naar de dance4kidz!  
Neem je knuffel mee voor een te gekke knuffeldans. 

 
Dinsdag 15 september van 16.30 tot 17.15  

Pastoriestraat 5 in Baak.  
 

D.O.G. Baak, vereniging voor gym - selectieturnen - 
hiphop - jazz - dance workout - bodyheat - 
dance4kidzz - meer bewegen voor ouderen 

www.dogbaak.nl        infodogbaak@gmail.com 



Hendrik en Jo Weenk vieren 65-jarig huwelijksfeest

Alles heeft in zijn 
leven een verhaal
VORDEN Zondag 30 augustus 
vierden Hendrik Weenk (bijna 
92) en Jo Weenk-Huurnink (92) 
hun 65-jarig huwelijksfeest in 
Taveerne De Wildenborcherhof. 
Een gezellige dag met familie en 
vrienden, met op de taart foto's 
van toen en nu. Binnenkort vie-
ren ze het feest nog eens met de 
buren. In Linde, Onder de Molen.

Burgemeester Helmi Huijbregts 
wordt hartelijk ontvangen door 
Hendrik Weenk. Het valt haar di-
rect op dat hij een lintje heeft ge-
kregen. "Er waren verschillende 
mensen die vonden het nodig, 
maar hoofdzakelijk van de markt-
vereniging," legt hij lachend uit. 
Hendrik is een enthousiast vertel-
ler. "Alles heeft in zijn leven een 
verhaal."
In 1906 is de marktvereniging in 
Vorden opgericht door verschil-
lende mensen. "Ze hadden men-
sen nodig voor het werk en één 
van die werkmensen was mijn 
opa. Hij is er ingekomen als com-
missielid tot 1935." Ook Hendrik 
nam later zitting in het bestuur en 
was een aantal jaren voorzitter.

Burgemeester genoot van het 
kwieke echtpaar, dat zich samen 
nog zo goed kan redden."In jullie 
eigen omgeving en de kinderen 
onder handbereik, voor als er wat 
is." Het echtpaar woont op het erf 
van Hendriks ouderlijk huis waar 
meerdere woningen staan. Zij zor-

gen met een beetje hulp nog voor 
zichzelf. "Met buurtzorg en de kin-
deren, of kinderen en buurtzorg, 
net hoe je het noemen wilt," lacht 
hij weer."Het gaat tot op heden 
nog goed. Elke dag een dagje ou-
der." De tuin staat er goed bij, een 
hobby van Jo en dochter Marja.

"Het was in het verleden op een 
boerderij zo, dat degene die erbij 
in trouwt ook in kwam wonen," 
vertelt Hendrik. "Maar ik had mijn 
oma nog, mijn moeder en ik had 
twee zussen. En dan zou nummer 
vijf komen, zeg maar." Hij koos 
ervoor apart te gaan wonen, er 
was op het erf ruimte genoeg. De 
vader van Jo was timmerman en 
die heeft alles verbouwd. Hendrik 
en Jo kregen vier dochters, Marja, 
Janny, Riëtte en Wilma. De doch-
ter en schoonzoon die later de 
boerderij overnamen, verkochten 
het aan een particulier nadat zij 
stopten met boeren.

Hendrik en Jo hielden lange tijd 
koeien, varkens en kippen. Hen-
driks vader had al een bedrijf 
met legkippen en mestkuikens. 
Verder waren hier in de streek al-
lemaal tuinders die kleine perce-
len groenten verbouwden. In 1973 
wilden de besturen van veilingen 
Zevenaar en Twello schaal vergro-
ten en informeerden of er boeren 
waren die interesse hadden voor 
akkerbouw. "Wij hadden toevallig 
in 1970 de melkkoeien al wegge-
daan en gingen na overleg in 1973 
verder met akkerbouw." Hij ver-
bouwde rond de vier hectare aard-
beien voor jam. Na drie jaar kwa-
men de consumptieaardbeien. 

Veel kinderen vonden er een mooi 
vakantiebaantje om de aardbeien 
te plukken.
Jo komt oorspronkelijk uit Vierak-
ker, haar vader was timmerman. 
Eenmaal op de boerderij bij Hen-
drik werkte zij mee. Naast het huis-
houden en de verzorging van de 
kinderen en de mensen die op het 
land aan het werk waren, werkte 
ze in de groentetuin en hielp met 
koeien melken. Als hobby maakte 
ze haar eigen kleding. "Ik had een 

breimachine waarmee ik voor de 
kinderen jurkjes maakte."
Hendrik zwemt nog elke week in 
het warme zwembad van Hoog-
Keppel. Die sport zit in de familie, 
want in de zestiger jaren gingen 
familieleden al samen zwemmen. 
Zij vroegen ook Jo mee, maar als 
de groep stopt, blijft Jo zwemmen. 
Wanneer zij niet meer kan autorij-
den, gaat Hendrik mee als chauf-
feur naar Hummelo. Het zwembad 
werd later verplaatst naar Hoog-

Keppel. "Het waren allemaal vrou-
wen die daar zwommen, geen 
ene man, toen." Pas na een jaar of 
tien besluit Hendrik ook te gaan 
zwemmen, nu een jaar of tien ge-
leden. Inmiddels gaat hij, vanwege 
de gezondheid van Jo, alleen.
Na het gezellig gesprek, gaat bur-
gemeester weer weg. "Het aller-
beste met u en nog een fijn feest 
over veertien dagen. Iedere dag 
een fijne dag, hou vol en geniet 
van het leven."

VORDEN - Het gebouw dat tien jaar 
geleden nieuw in gebruik werd ge-
nomen, straalt van buiten uit waar 
het binnen voor staat: 'vakman-
schap is meesterschap'. Het valt 
direct op tussen andere nieuw-
bouw. Bovendien prachtig, bijna 
landelijk, gelegen. Bij binnen-
komst ruik je direct het ambacht 
in al zijn facetten. In combinatie 
met de sfeer die de aanblik van 
foto's in de eigen 'eregalerij' en 
prachtige voorbeelden van staal-
tjes vakmanschap van het am-
bacht van smid, doet het in een 
sfeer belanden van rust en Achter-
hoekse gemoedelijkheid. Smede-
rij Oldenhave staat dan ook voor 
oerdegelijk Achterhoeks vakman-
schap, uniek in zijn soort, in een 
al net zo typerende Achterhoekse 
sfeer. Iets dat het bedrijf op Open 
Monumentendag graag wil laten 
zien.

Door Henri Walterbos

Smederij Oldenhave opent zater-
dag dan ook van harte haar deuren 
om bezoekers een kijkje te laten 
nemen in haar bedrijf en letterlijk 
deze unieke sfeer van de 'dorps-
smid' op te laten snuiven. "We wer-
ken veel in de monumentenzorg en 
doen daarom graag mee aan deze 
landelijke dag Open Monumen-
tendag", vertelt Wilma Oldenhave 
van de gelijknamige smederij op 
Industrieterrein Werkveld, Bedrij-
venweg 6 in Vorden. "Dit doen we 
jaarlijks. Mensen zijn vaak verrast 
wat we hier allemaal doen. We ho-
ren vaak opmerkingen in de trant 
van: goh, doen jullie dat ook?' We 

maken wel eens mee dat mensen 
die 's morgens komen kijken tus-
sen de middag naar huis gaan om 
te eten en daarna weer terugko-
men", lacht Wilma. In het bedrijf 
worden krullen op hekwerken nog 
echt in het eigen vuur gesmeed en 
niet kant en klaar ingekocht zoals 
vaak ook duidelijk zichtbaar is op 
het eindresultaat. "Juist dat speci-
ale wil je iets speciaals meegeven. 
Daar staan wij voor." En niet alleen 

wordt er restauratiewerk verricht 
in de eigen werkplaats. Ook wor-
den opdrachten van nieuwe ont-
werpen uitgevoerd die zo van de 
tekentafel komen. Met de grootste 
zorgvuldigheid en handigheid van 
de eigen ambachtslieden. Am-
bachtlieden die vaak moeizaam 
te vinden zijn, zo blijkt. Toch trad 
onlangs een 16 jarige jongeman 
in dienst van het bedrijf die graag 
smid wil worden. "Je komt er bijna 

niet meer aan. Er stond een oproep 
in een uitgave van het Nederlands 
Gilde van Kunstsmeden (NGK) 
van een jongen uit Dieren. Hier 
hebben wij op gereageerd. Na een 
proefperiode en een wederzijdse 
klik hebben we hem een contract 
aangeboden. Een combinatie van 
één dag school en vier dagen werk. 
Hij vindt het erg leuk om te doen", 
vertelt Wilma blij.
Zaterdag 12 september opent 

Smederij vanaf 10.00 uur haar 
deuren om de bezoeker aan Open 
Monumentendag kennis te laten 
maken met het eigen ambacht en 
aan haar werk gerelateerde am-
bachten. Smeden, koper slaan, en 
vergulden zal door Smederij Ol-
denhave gedemonstreerd worden. 
Daarnaast volop demonstraties 
van onder andere frescoschilder 
Bert Stoeten, een hoedenmaak-
ster, een ijzerkunstenaar, een ke-
ramiekrestaurator, een rietdek-
ker, een demonstratie glas in lood 
techniek. Verder een workshop 
etsen maken door kunstenares 
Laura Casas Valle, zoals zij dit ook 
al diverse keren verzorgde voor 
'Gemaakt in Gelderland', van het 
Cultuur- en Erfgoedpact Achter-
hoek. Zo ook in Vorden met leer-
lingen van de Openbare Dalton 
Basisschool Dorpsschool Vorden 
en de Basisschool Kraanvogel Kra-
nenburg, die deze dag hun zelf-
gemaakte etsen tonen. Deze dag 
zullen ook de prijzen uitgereikt 
worden aan de winnaar van de 
vakjuryprijs Jonas Groot Nuelend 
en de Publieksprijs voor Cedric 
Koekenbier, gekozen door publiek 
bij Galerij A-Quadraat in Vorden, 
dat ook present zal zijn bij Olden-
have. Kinderen die zaterdag de 
smederij bezoeken kunnen gratis 
deelnemen aan de workshop, die 
door kinderen die hen voorgin-
gen als erg leuk en leerzaam werd 
ervaren. De deuren zijn geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur en de toe-
gang is gratis.
   

 ■ www.smederijoldenhave.nl

"Er ontstaat vaak grote verwondering over de
veelzijdigheid van ons werk"

Burgemeester Huijbregts bezoekt Jo en Hendrik Weenk.

Smederij Oldenhave doet ook mee aan de Open Monumentendag. Foto: Mark van der Zouw
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Achterhoek gaat voor titel 
Hoofdstad van de Smaak

ACHTERHOEK De Achterhoek ver-
dient het predicaat Hoofdstad 
van de Smaak. Dat vinden de 
vijf organisaties die Heerlijck-
heid Achterhoek introduceren 
en hiervoor een bidbook hebben 
geschreven. Het eerste exem-
plaar werd overhandigd aan de 
voorzitter van Regio Achterhoek, 
Niels Joosten, burgemeester van 
Doetinchem, maar vooral be-
schermheer van het project. 
Woensdag 2 september ontving 
ook burgemeester van Bronck-
horst Helmi Huijbregts het boek.

Zelfstandig ondernemers Carel de 
Vries en Dick Garritsen bezoch-
ten samen burgemeester Huij-
bregts in het gemeentehuis van 
Bronckhorst. Zij zitten in de ini-
tiatiefgroep, bestaand uit Vereni-
ging Streekproducten Achterhoek, 
Stichting Gaon Etten, Vereniging 
Slow Food Achterhoek, Stichting 
Achterhoek Toerisme en Stichting 
Smaak van de Achterhoek en bo-
den het boek aan.
"Wat al die partijen samen bindt, 
is passie voor duurzame voedsel-
productie, duurzame voedselver-
werking en duurzame voedsel-
consumptie," legt Carel de Vries 
uit. "Daar heeft de Achterhoek 
ontzettend veel moois te bieden." 
Hij noemde Dick Garritsen, die in 
het boek zijn verhaal vertelt, een 
exponent van een ondernemer die 

daar helemaal voor kiest en echt 
heel bijzondere dingen doet. "Sa-
men met ander telers," vult Dick 
aan. "Mensen moeten de Ach-
terhoekse producten meer waar-
deren. De afstand moet korter. Je 
moet niet uit Frankrijk halen, wat 
je hier kun verkrijgen."
Wat weinig mensen weten is dat 
de Achterhoek de meeste wijn-
gaarden van Nederland heeft. "Dat 
zijn echt prijswinnende wijnen, 
die gewoon de Riesling verslaan. 
Het is zo'n vergeten, onbekende 
kracht," vertelt Carel, die vindt dat 
kennis moet worden uitgedragen. 
"Wat wij graag willen is, dat in 2016 
de Achterhoek de Hoofdstad van 
de Smaak wordt. We hebben in de 
Achterhoek zoveel moois, maar 
heel veel mensen weten het niet. 
We willen het landelijk etaleren in 
het landelijk platform Hoofdstad 
van de Smaak."
Daarvoor is een bidbook nodig, 
voor de organisatie Week van de 
Smaak. "Je moet je aanbieden en 
laten zien dat je het verdient," weet 
Carel. "Wij hebben daar een bite 
book Heerlijckheid Achterhoek 
van gemaakt." In het boek wordt 
over ondernemers in de Achter-
hoek geschreven, die bijzondere 
producten te bieden hebben. 
"Hier etaleren we hoeveel moois 
we in de Achterhoek hebben, wat 
voor bijzondere mensen, bedrij-
ven, projecten en activiteiten we 

hebben. En we schrijven wat onze 
ambities zijn, onze dromen."
Het boek zal landelijk worden ge-
presenteerd, maar niet voordat 
alle burgemeesters van de Ach-
terhoek een exemplaar hebben 
ontvangen. "Ik vind het leuk, weer 
een parel," is de reactie van bur-
gemeester Huijbregts na de ont-
vangst van het boek."
Met het predicaat Hoofdstad van 
de Smaak, krijgt de Achterhoek de 
hoofdrol in de jaarlijkse landelijke 
Week van de Smaak en mag dit 
predicaat een jaar lang voeren.
De nominatie kost ook geld, om 
de landelijke organisatie te steu-
nen in het maken van promotie. 
Carel hoopt op gulle gevers, zoals 
de gemeenten en andere bron-
nen, bijvoorbeeld door middel 
van crowdfunding. Hij is er zeker 
van dat het breed gedragen zal 
worden.
De initiatiefnemers willen Achter-
hoekers en Achterhoekse bestuur-
ders vragen om steun, zodat Heer-
lijckheid Achterhoek kan worden 
ontplooid en het predicaat Hoofd-
stad van de Smaak wordt gereali-
seerd in 2016. De Achterhoekse 
Smaaksector is goed voor 18% 
van de werkgelegenheid. Het is 
belangrijk dat de Achterhoek de 
waardering krijgt die het verdient 
en een jaar lang landelijk in de 
smakelijke belangstelling komt te 
staan.

   

Club gaat weer beginnen
VORDEN Vanaf maandag 14 sep-
tember 2015 gaat club weer 
beginnen. De club is een activi-
teit die uitgaat van de Gerefor-
meerde kerk en de Hervormde 
gemeente van Vorden (Protes-
tantse Gemeente in wording) en 
is bedoeld voor alle kinderen van 
de basisschool.

Jullie zijn allemaal van harte wel-
kom. Zoals voorgaande jaren hou-
den wij de club in "Het Achter-
huus" (achter de Gereformeerde 
kerk). De meesten van jullie weten 
wel hoe leuk club is.

Voor wie het nog niet weet: wij 
doen er samen sportieve en leuke 
spelletjes, knutselen en nog veel 
meer. Samen iets doen is het be-
langrijkste. Ook zijn de kosten om 

lid te worden van de club niet zo 
hoog: het kost € 3,00 per maand. 
Elk jaar wordt de club afgesloten 
met een clubkamp.Wij hopen jul-
lie allemaal op een van de onder-
staande avonden te ontmoeten.

De indeling van de clubs voor 
2015/ 2016 is als volgt:
Groep 3/4 - dinsdag 18.30 - 19.30 
uur 
Anita en Mirthe Eskes 
Gerrie en Kaylee Speijers
Miriam en Joy de Greef 

Groep 5/6 - maandag 18.30 - 
19.30 uur
Heidi en Jordy Nijenhuis 
Sander Worseling
Astrid en Stefano Klaassen
Manuela van der Touw

Groep 7/8 - woensdag 19.00 - 
20.00 uur
Ingrid Hovenga 
Wendy Golstein
Dion Woudsma
Tanja Rietman
Christiaan Brinkhorst 
Lotte Ruiterkamp
Marissa Nijenhuis

De club heeft een eigen facebook-
pagina. Deze pagina is te vinden 
onder de naam: Jeugdclub Vor-
den. 

Namens het Clubbestuur,
Wendy Golstein (secretariaat),tel: 
554008 email: w.golstein@con-
cepts.nl
Anita Eskes (voorzitter), tel: 554422 
email: a.eskesmulder@kpnmail.nl

Dick Garritsen, burgemeester Huijbregts en Carel de Vries. 

(Advertorial)

Graafschap Honden Zwemmen 
bij Zwembad In de Dennen
In samenwerking met het de 
Graafschap Dierenartsen, Klu-
vers en de Welkoop, organise-
ren wij  op zondag 13 septem-
ber 2015 een zwemdag voor 
honden en hun baasjes bij ons 
in het zwembad. 

Met deze unieke mogelijkheid, 
die je niet mag missen, sluiten wij 
het zwemseizoen 2015 af. Tussen 
12:00 uur en 16:00 uur kunnen 
alle honden (evt. samen met hun 
baasjes) het zwembad in.  De hon-
den kunnen echt wennen aan de 
verschillende dieptes en kunnen 
altijd zelf uit het bad klimmen. 
Toelatingseis: sociale honden die 
met andere honden kunnen om-
gaan. Er zijn kosten aan verbon-
den. Incl. een echt kop koffie, een 
unieke en gezellige spettermiddag 
met je hond. Naast het zwemmen 
zijn er miniworkshops, Denkspel-
letjes voor de hond (Mirjam Kafoe 
Graafschap Dierenartsen) en red 
een drenkeling (Door Toke Gud-
de), er zijn demonstraties flyball 

(door KC Zutphen) , demonstratie 
Politiehonden (PHDC Vorden) en 
er is een mogelijkheid om een on-
derwaterfoto te laten maken van 
uw hond (door duikschool Big 
Bubbels). Natuurlijk kunt u altijd 
gratis komen kijken.
 
Tot ziens met uw hond bij ‘In de 
Dennen’

Zwembad “In de Dennen”
Oude Zutphenseweg 7
7251 JX Vorden
0575-551203
www.zwembad-indedennen.nl
info@zwembad-indedennen.nl
        /zwembadindedennen

“op mijn site www.loteringenuit-
vaart.nl heb ik een filmpje staan 
waar ik in een paar minuten mijn 
visie uitleg. Deze is zeker de moeite 
waard om een keertje te bekijken”.
“14 jaar geleden overleed mijn va-
der nogal onverwachts. Hij had de 
keuze gemaakt niet meer verder te 
willen leven.
Wat volgde was een hectische pe-
riode met veel emoties en keuzes 
die gemaakt moesten worden. 
We hebben op een mooie manier 
afscheid kunnen nemen, op een 
manier die helemaal bij hem en bij 
ons paste. Elk keuzemoment heb-
ben wij met elkaar overdacht en 
bewust ingevuld. 

De uitvaartverzorger heeft ons hier-
in prima geholpen en geadviseerd. 
Vanaf dat moment keek ik met an-
dere ogen naar dit beroep en kreeg 
het mijn interesse”.

Lot heeft de opleiding Maatschap-
pelijk werk & Dienstverlening ge-

daan en de voortgezette opleiding 
Management & organisatie. Na ja-
renlange ervaring binnen de jeugd-
hulpverlening en de kinderopvang 
in de functies van hulpverlener, 
manager en operationeel directeur, 
is ze een ander pad ingeslagen. 
Het beroep van uitvaartbegeleider 
heeft altijd haar interesse gehad. 

Ze heeft de stoute schoenen aan-
getrokken is de opleiding tot uit-
vaartbegeleider gestart. Ze heeft 
bij verschillende bedrijven praktijk-
ervaring opgedaan en is vervolgens 
per september 2015 van start gaan 
met Loteringen uitvaart.

(Advertorial)

Loteringen Uitvaart. 

Uitvaartverzorging in o.a. Zutphen, 
Vorden, Gorssel en Lochem
“Een afscheid dat past bij het leven dat geleefd is, is voor mij het 
uitgangspunt. Hoe verdrietig het overlijden van degene van wie je 
houdt ook is, laat het afscheid mooi zijn. Het gaat niet om wat ge-
bruikelijk is of wat de uitvaartondernemer passend vindt. Het gaat 
om wat past bij de overledene en zijn of haar nabestaanden. Bij 
zo’n afscheid houd je zelf de regie!” Dit is waar Loteringen uitvaart 
volgens Lot Rohde voor staat.

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!
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Herwers steunt voetbalclubs uit regio
REGIO - Herwers Dacia is suppor-
ter van voetbal. Daarom gaan 
zij in totaal honderd voetballen 
weggeven aan voetbalteams hier 
in de regio. Teams maken kans 
op het winnen van één van tien 
stevige ballenzakken met tien 
ballen door een leuke teamsel-
fie te maken en deze voor 5 ok-
tober in te sturen. De vereniging 
met de beste selfie wordt nog 
eens beloond met een sponsor-
bijdrage van vijfhonderd euro. 
Klanten van Herwers Dacia mo-
gen in deze periode de clubkas 
van deelnemende verenigingen 
bovendien flink spekken.

De voetbalverenigingen in de re-
gio zijn door Herwers inmiddels 
benaderd om deel te nemen. Zij 
krijgen van Herwers een promo-
tiepakket waarmee zij de selfie-
actie onder de aandacht kunnen 
brengen bij haar leden. Daarnaast 
mag iedereen die tot en met 5 ok-
tober een nieuwe Dacia koopt een 
sponsorbijdrage van honderd eu-
ro schenken aan één van de deel-
nemende verenigingen. De club-
kas van verenigingen kan daarmee 
flink gespekt worden.

Meerdere acties 
om sponsorgeld 
te genereren

"Wij krijgen als Herwers Groep 
jaarlijks vele aanvragen voor spon-
soring binnen. De aard van deze 
aanvragen is zeer divers. De ene 
keer is het een buurtschap dat een 
presentje vraagt voor de jaarlijkse 

verloting en de andere keer is het 
een sponsoraanvraag voor een 
evenement dat 10.000 bezoekers 
verwacht", vertelt Niels Herwers, 
samen met zijn broer Jos vormt hij 
de directie van het familiebedrijf. 
"Hoewel wij niet ieder verzoek 
kunnen inwilligen, hechten wij als 
Herwers Groep veel waarde aan 
deze lokale betrokkenheid. Met 
Herwers Dacia kiezen wij er nu 
voor om het eens om te draaien. 
Wij gaan actief op zoek naar ver-
enigingen die wij kunnen steunen 
in ruil voor naamsbekendheid".

"Het merk Dacia, en daarmee Her-

wers Dacia, zijn nog relatief on-
bekend in onze regio. Dit terwijl 
Dacia de laatste jaren flink aan de 
weg heeft getimmerd. Er staat een 
volwaardige range personenauto's 
en met de Dacia Dokker roert het 
merk zich ook op de bedrijfswa-
genmarkt. Tegen de markt in is Da-
cia de laatste jaren flink gegroeid. 
Wij willen de consument dit ambi-
tieuze merk graag laten zien. Het 
regionale voetbal is daarvoor vol-
gens ons uitermate geschikt. Met 
ruim 90 verenigingen in onze re-
gio is de sport sterk vertegenwoor-
digd. Bovendien biedt Dacia met 
al haar modellen veel ruimte voor 

een kleine prijs. In het weekend 
is de Dacia dan ook uitermate ge-
schikt voor het vervoeren van vijf 
tot zeven voetballers met sporttas-
sen, de waterzak en de ballenzak 
met tien voetballen!"

Herwers Dacia heeft verkoop-
punten in Doetinchem en Neede. 
Daarnaast is Herwers erkend Da-
cia Service punt in haar vestigin-
gen in Hengelo Gld. en Zevenaar.

Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden van deze actie op 
www.herwers.nl/dacia of mail 
naar marketing@herwers.nl.

LICHTENVOORDE - Drukker, gro-
ter, fraaier, indrukwekkender 
dan ooit: dat wordt Bloemencor-
so 2015 in Lichtenvoorde, het b(l)
oeiend spektakel dat voor de 86e 
keer door de straten van de kei-
stad trekt.

Op zondag 13 september verwacht 
Lichtenvoorde enkele tienduizen-
den bezoekers voor het op één na 
grootste bloemencorso van de we-
reld. Zoals vaak aangehaald, laat 
Lichtenvoorde zich in het corso 
zien. De gemeente grijpt het Lich-
tenvoordse bloemencorso met 
kermis aan om Oost Gelre fors te 
promoten. Aan het Lichtenvoordse 
corso nemen 18 grote praalwagens 
deel. De hoogte reikt dikwijls tot 
de boomtoppen. Enkele tientallen 
kleine wagens door kinderen ge-
maakt, showbands én dit jaar ook 
een promotiewagen uit Groenlo 
voor de Slag om Grolle, dat alles 
maakt van de optocht één grote 
voorbijtrekkende voorstelling. De 
corsowagens zijn het resultaat van 
een maandenlang bouwproces. 
In de winter, enkele maanden na 
het corso, beginnen de wagen-
bouwers alweer met het beden-
ken van een onderwerp voor het 
komende jaar. De eerste schetsen 
en ontwerpen resulteren vervol-
gens in een maquette, oftewel een 
miniatuurwagen. In het voorjaar 
begint de bouw. Staal wordt gebo-
gen en gelast. Er wordt getimmerd 
en er worden vormen gemaakt 
van papier-maché en piepschuim.
Een dahliareus begint langzaam-

aan vorm te krijgen. Maar, voordat 
de dahlia's er op gaan, wordt de 
wagen eerst in kleur gezet, zodat 
duidelijk wordt welke lijnen en 
kleuren de dahlia's moeten vol-
gen. In het corsoweekend helpen 
duizenden vrijwilligers mee aan de 
wagens. Ze doen dit voor de gezel-
ligheid in opmaat naar de kermis. 
Het bloemencorso is de opening 

van de Lichtenvoordse kermis die 
drie dagen duurt.
De onderlinge competitie tussen 
de wagenbouwers is groot. Bewe-
gende onderdelen, high-tech, zorg-
vuldig gekozen muziek, ondersteu-
nende figuratie; iedere corsowagen 
vertelt een verhaal. Dit jaar is een 
derde van de grote wagens ontwor-
pen door talenten in de leeftijd tus-

sen 16 en 20 jaar.Het corso begint 
om 14.00 uur vanaf de Varsseveld-
seweg bij de Olden Tram en maakt 
een grote ronde om het centrum 
van Lichtenvoorde heen. Rond 
16.00 zijn de eerste wagens weer 
terug op het jury-schuttersterrein 
van de Swite. Daar zijn de wagens 
in de avonduren in de spotlights te 
bewonderen.

Lichtenvoorde telt af voor Bloemencorso

Niels Herwers hecht veel waarde aan lokale betrokkenheid. Foto: PR

Een dahliareus zoals die vorig jaar was te zien. Foto: Eveline Zuurbier

Vordense kerken 
starten seizoen
VORDEN - Ditmaal wordt deze 
startdienst van de drie kerken 
gehouden in de Dorpskerk. Een 
groep mensen heeft een leuk pro-
gramma in elkaar gezet. Aan de 
dienst zal het enthousiaste koor 
Inspiration meewerken. Voorgan-
gers uit de drie kerken zullen spre-
ken rondom het thema 'Dopen'.

Landelijk is het jaarthema 'Goede 
buren' genoemd. Goede buren, 
dat willen we ook zijn, thuis, maar 
ook kerkelijk. Voor de kinderen 
is er een eigen programma. In de 
kerk zal een expositie van doop-
jurken en doopattributen te zien 
zijn.
Omdat het tevens Open Monu-
mentendag is zal er ook een ten-
toonstelling van in de Dorpskerk 
munten te zien zijn die zijn gevon-
den tijdens de verbouwing. Na de 
dienst is dit alles te bewonderen 
tijdens de koffie.
(Beiden tentoonstellingen zijn ook 
op zaterdag te zien.)

Vervolgens is er een (ont)span-
nende activiteit voor jong en oud. 
Het hele gebeuren wordt afgeslo-
ten met lekkere, ter plekke gebak-
ken, drie-in-de-pan voor wie dat 
wil. Aanvang 10.00 uur. Einde rond 
13.00 uur

   

55+-wedstrijd
VORDEN - Op donderdag 27 Aug; 
is er op 1 na de laaste 55+ viswed-
strijd gehouden in de oude Berkel 
te Borculo. Bij een wat regenach-
tige dag is er door 8 personen goed 
vis gevangen in totaal 8520 gram. 
De eerste 3 plaatsen:

1.G.v.Amerongen: 1900 gram
2.A.Vruggink: 1540 gram
3.F.Bleumink: 1460 gram

   

Ruim driehonderd 
deelnemers 
wandeltocht
VORDEN - Met een deelname van 
323 wandelaars gingen de routes 
van de jaarlijkse Landgoederen-
tocht van de Barchemse wandel-
sportvereniging Door Oefening 
Sterk (DOS) zondag 6 september 
weer over mooie natuurgedeelten 
rond de kastelen en landgoederen 
rondom Vorden.

Het weer liet af en toe te wensen 
over maar de echte wandelaars 
lieten er zich niet door afschrik-
ken. De afstanden waaruit men 
kon kiezen waren vijf, tien, twintig 
en dertig kilometer. De eerstvol-
gende wandeltocht die WSV DOS 
Barchem organiseert is zondag 15 
november. Dit is de eerste wan-
deltocht uit Winterserie 2015-2016 
van DOS Barchem die uit vijf wan-
delingen bestaat. De start van deze 
tocht is vanaf dorpshuis 't Onder-
schoer in Barchem. Men kan dan 
kiezen uit de volgende afstanden, 
zes, tien, vijftien of vijfentwintig 
kilometr. Voor meer informatie zie 
de website.
   

 ■ www.wsvdosbarchem.nl
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Achterhoek Nieuws bv is een samenwerking tussen twee innovatieve uitge-

vers: Weevers en BDUmedia. Beide partijen bogen op vele tientallen jaren 

ervaring in de lokale uitgeefwereld.  BDUmedia bestaat al meer dan 140 

jaar en van de kranten die Weevers uitgeeft, zagen de eerste titels ruim 

75 jaar geleden het levenslicht. Wat beide bedrijven gemeen hebben, is de 

wil om te innoveren en de passie voor écht lokaal nieuws. De merken die 

Achterhoek Nieuws b.v. in het portfolio heeft zijn: 

 Aaltens Nieuws  Dinxpers Nieuws  Achterhoek Nieuws Winterswijk 

 Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo  Achterhoek Nieuws Berkelland 

Eibergen-Neede  Contact Bronckhorst Noord  Contact Bronckhorst 

Midden  Contact Bronckhorst Zuid  Contact Zutphen-Warnsveld 

 Elna Lichtenvoorde  Groenlose Gids  Gelderse Post Oude IJsselstreek 

 Montferland Nieuws  Stad Doetinchem  Achterhoek Vakantiekrant 

 Achterhoekagenda.nl  Achterhoekfoto.nl   Achterhoeklocaties.nl

Wie wordt onze nieuwe teamspeler?

Wij zijn op zoek naar een fulltime of parttime

Media-adviseur m/v
In deze functie bent u een belangrijke spil in het bedrijf. U onderhoudt 
contacten met bestaande adverteerders, prospects, reclame- en media-
bureaus. Als media-adviseur bent u verantwoordelijk voor de verkoop 
van alle producten en diensten uit ons multimediale portfolio. 
U werkt samen met redactiemedewerkers en correspondenten en 
zult ook bij speciale uitgaven worden ingezet voor extra acquisitie. Uw 
werkgebied is: Zelhem, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.

De persoon die binnen ons pro� el past, houdt van openheid en voelt 
zich thuis in een dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke Achterhoek-
se sfeer behouden is gebleven. U bent altijd op de hoogte van nieuwe 
verdienmodellen in de mediawereld en kunt deze ook zelfstandig toe-
passen voor de merken waar u verantwoordelijk voor bent. Vanzelfspre-
kend kent u (bedrijfs)leven in het gebied door en door en stelt u zich 
klantvriendelijk op. 

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollicitatie en CV 
t.a.v. de heer L.G. Weevers, via weevers@weevers.nl

Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde

Tel. (0544) 80 10 10

E-mail: info@achterhoeknieuws.nl

Internet: www.achterhoeknieuws.nl

 

Huize Sonnevanck
Particuliere Woon- en Zorgvoorziening voor Ouderen

Zoekt per 1 november of eerder een VERZORGENDE voor 16 á 20 

uur per week die het een uitdaging vindt om in een kleinschalige woon-

voorziening ons huidige team te versterken.

Wij zoeken een enthousiaste, breed inzetbare collega die tevens bereid 

is alle diensten te draaien. Opleidingseisen niveau 3 of 4. Salaris conform  

CAO V.V.T.

Uw sollicitatie kunt u richten aan: 

Huize Sonnevanck, t.a.v. Mevr. Mary Woltering

Bleekstaat 5 7255 XZ Hengelo (gem. Bronckhorst)

(mrh.woltering@huizesonnevanck.nl)

Als werknemer bent u bĳ  Kláár Payroll in 
goede handen. U kunt altĳ d met uw vragen 
bĳ  ons terecht. Uw eigen personeelsdossier 
kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week 
digitaal bekĳ ken in onze portal. Kláár 
Payroll is lid van de NBBU, NEN 4400-1 
gecertifi ceerd en staat ingeschreven bĳ  de 
Stichting Normering Arbeid. Een garantie 
voor onze betrouwbaarheid!

www.klaarpayroll.nl 
E: info@klaarpayroll.nl

Terborgseweg 25/b, 7001 GM Doetinchem
Heyendaalseweg 92/a, 6525 AK Nĳ megen
Mercurion 3, 6903 PX Zevenaar
T: +31 88 7305353
K.v.K. nr. 58063285

Wĳ  zoeken voor een gerenommeerde opdrachtgever in de regio 
Doetinchem een:

ELEKTROMONTEUR en een MECHANISCH MONTEUR
Het betreft geen seriematig werk. Je werkt in een klein team met 
nuchtere Achterhoekers. De duur van de opdracht is tĳ delĳ k.

Contact: 
• Mail je CV naar Judith Lubbers (j.lubbers@klaarpayroll.nl) of bel haar 

voor meer informatie op: 06-10013885

Taken:
• Kabelgoten monteren
• Bekabelen van goten 
• Installeren en monteren van 

machines 
• Aansluiten van machines op 

stroomvoorzieningen
• Mechanische aanpassingen 

doen aan machines door 
middel van boren en slĳ pen

Eisen:
• In bezit zĳ n van een geldig VCA 

bewĳ s 
• Opleiding in 

werktuigbouwkundige richting, 
minimaal op niveau 3 

• Minimaal twee jaar 
werkervaring

• Van tekening kunnen lezen
• In teamverband kunnen werken

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



(Infotorial)

Rugklachten? 
Blijf er niet mee lopen!
Lage rugklachten komen heel veel voor. Ongeveer de helft 
van alle Nederlanders wordt er met enige regelmaat mee 
geconfronteerd. Ondanks dat rugklachten zo gewoon zijn 
bestaan er veel misverstanden over. Het gevolg is dat mensen 
vaak onnodig lang met klachten blijven lopen, terwijl ze in een 
vroeg stadium vaak makkelijk op te lossen zijn.Doodzonde, 
vindt chiropractor Ivar Schenk van Chiropractie Zutphen. 
Laten we daarom eens een aantal misvattingen de wereld uit 
te helpen: 

Rugklachten zijn het gevolg 
van onze alledaagse bezigheden
Rugklachten ontstaan niet om-
dat we ons een keertje vertillen 
of een verkeerde beweging ma-
ken. Rugproblemen ontstaan 
geleidelijk, doordat we elke dag 
opnieuw onze rug op een on-
natuurlijke manier gebruiken. 
Door lange dagen zitten op kan-
toor of in een auto, eenzijdige li-
chamelijke belasting en een te-
kort aan gezonde lichaamsbe-
weging neemt de conditie van 
onze rug geleidelijk af. Hierdoor 
raakt de rug sneller overbelast, 
met klachten als gevolg. En zelfs 
als het er toch plots ‘inschiet’ 
bij een tilbeweging,dan is dit 
slechts de spreekwoordelijke 
druppel geweest. Een gezonde 
rug mag namelijk best een keer-
tje flink belast worden.

Rugklachten gaan meestal 
niet vanzelf over
Toegegeven, veel rugklachten 
nemen na een paar dagen van-
zelf af, maar zeker niet altijd. 
Een recent Nederlands onder-
zoek toont aan dat 65% na een 
jaar nog steeds klachten heeft.
Om te voorkomen dat een rug-

probleem chronisch wordt en er 
veel behandelingen nodig zijn, 
adviseren wij omvooral niet 
lang met rugklachten te blijven 
lopen. Kijk het rustig een paar 
dagen aan, maar als de klachten 
dan nog niet duidelijk afnemen 
is het beter om een afspraak te 
maken in onze praktijk, zodat 
langdurige behandeltrajecten 
vermeden kunnen worden.
 
Niet elke rugklacht is 
hetzelfde! 
Ook al lijken pijnklachten vaak 
sterk op elkaar, de onderliggen-
de oorzaak kan toch heel ver-
schillend zijn. Daarom bestaat 
er ook niet één enkele behan-
deling of oefening die voor elke 
patiënt met rugklachten de juis-
te oplossing is. Was het maar 
zo simpel! Om precies te weten 
wat de beste aanpak is, doen 
wij een uitgebreid houding- en 
bewegingsonderzoek. Hierbij 
wordt gekeken naar alle zaken 
die ten grondslag kunnen liggen 
aan uw klachten. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan uw houding 
en balans, maar ook de spier-
functie en beweeglijkheid van 
uw rug. Zwakke houding- en 

bewegingsschakels worden zo 
zorgvuldig in beeld gebracht, 
zodat u met een behandeling 
op maat weer snel uw normale 
activiteiten kunt hervatten. 

De chiropractor; specialist in 
behandeling van rugklachten
Net zoals u voor uw gebit naar 
de tandarts gaat, is de behan-
deling van rug- en nekklachten 
het vakgebied van de chirop-
ractor. Chiropractor Ivar Schenk 
is universitair geschoold, heeft 
ruim 10 jaar ervaringop het ge-
bied van rug- en nekklachten en 
volgt daarnaast regelmatig in-
ternationale bijscholingen. Op 
deze manier bent u verzekert 
van deskundige en doelmatige 
zorg die aansluit bij uw licha-
melijke gesteldheid. 

Rugklachten? 
Maak dan nu een afspraak!
U kunt zonder verwijzing een 
afspraak maken bij Chiroprac-
tie Zutphen. Chiropractie wordt 
(groten-) deels vergoed vanuit 
het aanvullend pakket. Wij zijn 
de gehele dag telefonisch be-
reikbaar en u kunt ook online 
op onze website een afspraak 
maken. 

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a
7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl

Daas Baksteen bestaat 125 jaar en zoekt nieuwe collega’s
Daas Baksteen bestaat dit jaar 125 jaar en is een gevestigde naam in de productie van gevelbakstenen en straatbakstenen. Met bijna 75 enthousiaste medewerkers produceren wij in 
onze bedrijven in Azewijn en Winterswijk een grote variëteit aan hoogwaardige bakstenen Wij zijn het eerste productiebedrijf voor keramische gevelmaterialen in Nederland dat in bezit is 
van het Cradle to Cradle certificaat. Dit onderstreept de voortrekkersrol die wij als Daas Baksteen in de bouwwereld vervullen als het gaat om duurzaamheid. Samen met u en onze op-
drachtgevers bouwen wij aan monumenten voor de toekomst. Zoekt u een uitdagende functie in een innovatief bedrijf? Spreken de taken u aan en voldoet u aan het profiel? Dan nodigen 
wij u van harte uit te solliciteren op onderstaande functies voor onze locatie in Azewijn. 

A Onderhoudsmonteurs Werktuigbouw M/V
 

In teamverband verrichten van allround onder-
houdswerkzaamheden in een sterk gemechani-
seerde en geautomatiseerde productieomgeving. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in een 2 of 
3 ploegenrooster. De werkzaamheden worden uit-
gevoerd in een 2 ploegenrooster van maandag tot 
en met vrijdag. Daarnaast ben je bereid buiten de 
standaard werktijden ingezet te worden en draai je 
mee in een consignatierooster.

Taken:
•  uitvoeren van inspecties
•  preventief en correctief onderhoud
•  oplossen van storingen
•  uitvoeren van revisies
•  verrichten van ombouwwerkzaamheden aan ma-

chines en / of installaties

Profiel: 
•  opleiding werktuigbouwkunde op MBO 4 niveau 
•  kennis van hydrauliek en pneumatiek 
•  ervaring in een soortgelijke functie is een pré.
•  zelfstandig, planmatig en onder tijdsdruk kunnen werken
•  service- en resultaatgericht
•  goede communicatieve vaardigheden 
•  bereid opleidingen te volgen
•  woonachtig op maximaal 30 minuten reistijd van de 

locatie in Azewijn
• 

B Onderhoudsmonteur Elektrotechniek M/V
 

In teamverband verrichten van allround onder-
houdswerkzaamheden in een sterk gemechani-
seerde en geautomatiseerde productieomgeving 
(S5 en S7 besturingssystemen). De werkzaam-
heden worden uitgevoerd in een 2 ploegenrooster 
van maandag tot en met vrijdag. Daarnaast ben je 
bereid buiten de standaard werktijden ingezet te 
worden en draai je mee in een consignatierooster.

Taken:
•  signaleren, lokaliseren en verhelpen storingen aan 

machines, technische installaties en besturingssys-
temen ( hard- en software)

•  bijhouden van de elektrotechnische documentatie
• indien nodig ondersteunen bij mechanische werk-

zaamheden

Profiel 
•  opleiding Elektrotechniek of Mechatronica op MBO 

4  niveau
•  goede kennis van S5 en S7 besturingssystemen
•  ervaring in een soortgelijke functie is een pre
•  zelfstandig, planmatig en onder tijdsdruk kunnen 

werken
•  service- en resultaatgericht
•  goede communicatieve vaardigheden
•  bereid opleidingen te volgen
•  woonachtig op maximaal 30 minuten reistijd van de 

locatie in Azewijn

C Machine-/ Technisch Operators M/V
 

De operator bedient moderne PLC gestuurde pro-
ductie-installaties voor bakstenen. Naast de be-
diening is de operator ook verantwoordelijk voor 
het ombouwen en instellen van de installaties. De 
productiewerkzaamheden worden zodanig uit-
gevoerd dat de productiedoelstellingen zowel in 
hoeveelheid als in kwaliteit, behaald worden. De 
werkzaamheden worden in een twee of drie ploe-
gendiensten uitgevoerd.

Taken:
•  signaleren en verhelpen van storingen/defecten 

(eventueel gezamenlijk met de TD)
•  uitvoeren van gebruikersonderhoud (smeren, 

schoonmaken machines en werkplek)
•  uitvoeren van procescontroles en registraties ten 

behoeve van de kwaliteitsborging 

Profiel:
•  technische opleiding op MBO 4 niveau of Vapro A
•  productiegericht met een hoog kwaliteitsbewustzijn
•  goede communicatieve vaardigheden

Het aanbod:
Wij bieden een uitdagende, afwisselende functie 
binnen een toonaangevend bedrijf in de baksteen 
industrie. Ons bedrijf kenmerkt zich door grote be-
trokkenheid van de werknemers, een informele 
sfeer  en korte communicatielijnen. 
Het passende arbeidsvoorwaardenpakket is con-
form de CAO-Baksteenindustrie Nederland.

Solliciteren:
U kunt uw brief richten aan Daas Baksteen, Postbus12, 7038 ZG Zeddam 
t.a.v. de heer R. Dassen, email: r.dassen@daasbaksteen.nl
Uw sollicitatie dient uiterlijk zondag 20 september a.s. bij ons binnen te zijn.
NB: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.



B-team Ratti in het nieuw

KRANENBURG - Op zaterdag 29 
augustus jl. werd het Ratti B-team 
verrast met nieuwe tenues, aange-
boden door Frans Lebbink Totaal-
bouw. Frans heeft vorig seizoen 
ook het C-team in het nieuw ge-

stoken. Naast de sponsoring van 
beide jeugdteams is Frans nauw 
betrokken bij de jeugdafdeling. 
Dit seizoen is hij trainer/coach 
van de B-junioren en is hij tevens 
coördinator van de C-junioren en 

D-pupillen. Namens de vereni-
ging kreeg Frans een bos bloemen 
overhandigd en hij kreeg een har-
telijk applaus van het team.

   

Lange bal nekt Sociï in eerste match
WICHMOND - Sociï heeft de com-
petitie van 2015/2016 afgetrapt 
met een derby tegen Basteom, dit 
was tevens de eerste competitie-
wedstrijd onder de nieuwe trainer 
Tim Kollen. De wedstrijd werd ge-
speeld in Baak, de op één na laat-
ste wedstrijd op het troosteloos 
aandoende complex met afzetlint 
als omheining en een hobbelige 
grasmat.

De eerste de beste lange bal die 
door Basteom werd gegeven viel 
direct over Hans Vleemingh heen 
die daarmee gezien was, de links-
buiten van de gastheren besloot 
deze buitenkans gelijk maar te be-
nutten waardoor het na vijf minu-
ten al 1-0 was. Sociï herpakte zich 
wat en kon druk naar voren zetten 
waarbij Kevin Esselink net aan de 
keeper op zijn pad vond. Lang-
zaamaan werden de Wichmon-
ders de minst slecht voetballende 
ploeg en de gelijkmaker leek in de 
lucht te hangen. In de 20e minuut 
kreeg Basteom een vrije trap nog 
net op eigen helft, de diepe bal 
belandde voor de voeten van de 

spits die de bal met zijn handen 
meenam en vervolgens afrondde. 
Vrijwel iedereen had de handsbal 
gezien, behalve de scheidsrechter 
die nog ongeveer op de plek stond 
van waar de vrije trap werd geno-
men. Bij gebrek aan arbitraal in-
zicht werd het dus 2-0. Sociï bleef 
druk houden naar voren en na 
25 minuten kwam het terug in de 
wedstrijd. Roy Eulink kreeg de bal 
op een met er of 20 van het doel en 
volleerde de bal op prachtige wijze 
in het hoekje; 2-1. Een uitgelezen 
kans op de 2-2 kwam er nooit echt 
en het leek dan ook zaak om in ie-
der geval met 2-1 de rust te berei-
ken. Ware het niet dat één minuut 
voor rust wederom een lange bal 
over de Sociï-verdediging viel, de 
verdediging werd uitgespeeld en 
de 3-1 stond op het scorebord.
In de tweede helft begon Sociï vol 
frisse moed aan de inhaalrace, 
maar het moest er opnieuw even 
in komen. Net toen dat na een mi-
nuut of tien leek te lukken stond 
er een counter van Basteom te-
genover; 4-1. Ook bij deze stand 
geloofde Sociï nog in een goede 

afloop, maar onder meer Kevin 
Eseslink (oog in oog met de kee-
per) en Gert-Jan Loman waren 
onvoldoende scherp. Een minuut 
of tien voor tijd kreeg Sociï einde-
lijk eens een cadeautje terug van 
de onnavolgbare leidsman. Om-
dat de keeper de bal te lang vast-
gehouden zou hebben mocht er 
aangelegd worden vanaf de rand 
van de zestien. De eerste poging 
ging nog mis, maar uit de zoveel-
ste rebound kon Marco Vreeman 
resoluut raak trappen. Helaas had 
het offensief van Sociï niet meer 
het gewenste resultaat. Pas in de 
laatste minuut kon Roy Eulink nog 
wat terug doen. Wederom had hij 
een schitterend afstandschot in 
huis dat in de kruising belandde. 
De 4-3 stond op het bord waarna 
de scheidsrechter direct affloot.
Met wat meer geluk had Sociï een 
puntje mee naar huis genomen, 
maar dat mocht helaas niet zo 
zijn. Volgende week dus zaak om 
de punten in huis te houden wan-
neer Wolfersveen op bezoek komt, 
aanvangstijd van deze wedstrijd is 
14.00 uur.

   

100 dagen 100% afvalvrij
BRONCKHORST - Samen met de 
Achterhoekse gemeenten start 
Circulus-Berkel op vrijdag 9 okto-
ber, de Dag van de Duurzaamheid, 
met het project 100-100-100. Daar-
aan kunnen in totaal 100 huishou-
dens meedoen. Deze huishoudens 
gaan de uitdaging aan om 100 da-
gen 100% afvalvrij te leven.

De start is op vrijdag 9 oktober, de 
Dag van de Duurzaamheid. Het 
project eindigt op 17 januari 2016. 
Huishoudens zullen wekelijks een 
vraagstelling of opgave voorgelegd 
krijgen op onderstaand online 
platform. Deze zijn gericht op het 
verminderen van hun huishou-
delijke afval, onder andere door 

(nog) beter met afvalscheiding om 
te gaan. Tijdens de 100 dagen ko-
men thema's aan bod zoals het in-
kopen, bewaren en verwerken van 
voedsel, het omgaan met verschil-
lende soorten verpakkingsmate-
rialen en keukenafval. Zij worden 
uitgenodigd hun ervaringen en 
tips online te delen. Deelnemers 
wegen wekelijks hun restafval en 
kunnen in de tweede helft mee-
doen aan een experiment waarbij 
keukenafval aan huis wordt opge-
haald. In de afgelopen jaren heb-
ben de acht genoemde gemeenten 
positieve resultaten geboekt met 
het verminderen van restafval. 
Gemiddeld daalde het restafval in 
het werkgebied in 2014 naar 149 

kg per jaar (inclusief grofvuil); het 
scheidingspercentage kwam vorig 
jaar uit op 65%. Daarmee lopen de 
gemeenten voorop in Nederland. 
Tien jaar geleden heeft de regio 
de doelstelling omarmd van 10 
kilo restafval per inwoner per jaar 
voor 2030. Om deze ambitieuze 
doelstelling te bereiken, moeten 
nieuwe stappen worden gezet. 
Geïnteresseerdn kunnen zich aan-
melden via de site. Als de teller op 
100 staat, kan een huishouden nog 
altijd meedoen, maar niet aan het 
inzamelexperiment in de tweede 
helft van de actieperiode.
   

 ■ www.circulus-berkel.nl

Vorden luistert debuut op 
met overwinning
Eerste elftal 
wint met 3-0 van 
Babberich
VORDEN - Het eerste elftal van VV 
Vorden heeft na het kampioen-
schap in de derde klasse haar 
debuut in de tweede klasse op 
een geweldige manier opgeluis-
terd door met klinkende cijfers te 
winnen van de voormalige groot-
macht uit de Achterhoek/Liemers, 
Babberich. Vorden 1 won met 3-0 
nadat de keeper van Babberich in 
de dertigste minuut met rood van 
het veld werd gestuurd. Zodoende 
blijft coach Michel Feukkink, die 
nu al voor het 5e seizoen trainer 
is van het 1e elftal, prima rapport-
cijfers behalen. In zijn 45e thuis-
wedstrijd als coach behaalde hij 
alweer zijn 29e overwinning, naast 
negen gelijke spelen in de vorige 4 
seizoenen.

Iedereen was nieuwsgierig of Vor-
den 1 na de succesvolle periode in 
de vierde en derde klasse, ook op 
dit nieuwe en onbekende niveau 
mee zou kunnen komen. Daar-
voor kreeg het direct in de ope-
ningswedstrijd een prima testcase, 
want de tegenstander Babberich 
geld als één van de sterkste selec-
ties uit deze tweede klasse.
Deze voormalige grootmacht 
uit de Liemerse grensplaats met 
slechts tweeduizend inwoners 
heeft een selectie samengesteld 
met maar liefst veertien nieuwe 
spelers. Allen zijn zij afkomstig uit 
de top van het amateurvoetbal en 
enkelen hebben zelfs een verleden 
in het betaalde voetbal. Zo konden 
enkele vordense 'die hard fans' 
van Vitesse zich op het Sportpark 't 
Grote Veld vergapen aan Eldridge 
Rojer die bij de Arnhemmers zelfs 
nog enkele wedstrijden in de Eu-
ropa league heeft gespeeld.
Maar het was direct vanaf het eer-
ste fluitsignaal, van de uitstekende 
arbiter Willems, duidelijk dat Vor-
den in staat was om zelfs op dit 
podium gewoon haar eigen spel 
kon spelen. Het prima positiespel 
gecombineerd met een enorme 
drive om diep te gaan en diep te 
spelen kwam er ook tegen Babbe-
rich prima uit, al was het ook wel 
duidelijk dat de rood-witten, die in 
de laatste 30 jaar maar liefst 25 jaar 

in de hoofdklasse KNVB hebben 
gespeeld, zeer dreigend waren.
Zo ontspon zich een vermakelijke 
wedstrijd om naar te kijken en wa-
ren in de eerste twintig minuten 
de beste kansen voor Babberich. 
De razendsnelle en behendige 
linksbuiten schoot in de 12e mi-
nuut vanaf 25 meter precies in de 
hoek, maar keeper Robin Verstege 
redde bekwaam. Nog geen vijf mi-
nuten later was Verstege wederom 
alert en pakte hij keurig een ge-
vaarlijke kopbal van de doellijn. 
Toch was het Vorden dat op voor-
sprong kwam toen in de 25ste mi-
nuut er een strakke voorzet vanaf 
links voor het doel werd gegeven 
en Frank Hiddink met de punt van 
de schoen kon binnen tikken.
Niet veel later stond de wedstrijd 
op de kop, want met een prima 
pass zette Gijs van der Veen de 
spits van Vorden 1 wederom al-
leen voor de keeper, alleen werd 
Frank de goal niet gegund door-
dat de doelman van Babberich 
met de hand buiten de zestien de 
bal beroerde. Een rode kaart, een 
spits eruit en de keeperstrainer en 
tevens reservekeeper erin en een 
gevaarlijke vrije trap op randje 
zestien waren het gevolg. Het bleef 
echter 1-0 en direct na rust was het 
echter wel weer raak. Rik Schröer 
benutte alweer zijn zoveelste 
penaly in vijf jaar en hij bewees 
dat hij zowel in de vierde, derde 
als tweede klasse dit kunstje dus 
verstaat. Er ontspon zich een zeer 
fraaie wedstrijd van een hoog ni-
veau en voor de toeschouwers een 
zeer aantrekkelijk schouwspel. 
Toch moet gezegd worden dat on-
danks het aandringen van Babbe-
rich en de drive die deze ploeg ten 
toon spreidde er geen uitgespeel-
de kansen kwamen. In de 70ste 
minuut werd nog een keer de lat 
geraakt , maar dat was ook het eni-
ge gevaarlijke moment bij het doel 
van Vorden. Aan de andere kant 
zette Frank Hiddink de boel in de 
75ste minuut definitief op slot en 
scoorde hij zijn tweede treffer en 
bracht de stand op 3-0. Vorden 1 
beleefde zodoende een prachtig 
debuut in de 2e klas en kan zich nu 
opmaken voor de reis naar Beek-
Ubbergen (achter Nijmegen) waar 
het as. zondag de andere promo-
vendus en kampioen van 3D treft, 
BVC'12.

   

Bijeenkomst over
Keukentafelgesprek
BRONCKHORST - Op dinsdag 15 
september wordt voor mantel-
zorgers uit de gemeente Bronck-
horst een themabijeenkomst ge-
houden met als onderwerp 'het 
keukentafelgesprek'. De bijeen-
komst is van 13.30 tot 16.00 uur 
bij Partycentrum Langeler, Spal-
straat 5 in Hengelo.

Zorgt u voor iemand in uw omge-
ving die chronisch ziek is, demen-
terend is, of een beperking heeft, 
dan bent u mantelzorger. Meestal 
gaat het om zorg voor een fami-
lielid, zoals partner, ouder, kind, 
broer of zus maar het kan ook 
gaan om zorg voor iemand uit uw 
vriendenkring of uit uw buurt. U 
kunt dan te maken krijgen met het 
keukentafelgesprek. Dit is een per-
soonlijk gesprek van iemand van 
de gemeente met de zorgvrager en 
de mantelzorger om te beoordelen 
of er zorg, hulp of ondersteuning 
nodig is.
Veel mantelzorgers en zorgvra-

gers maken zich zorgen over het 
keukentafelgesprek. Tijdens deze 
middag zal Antoinette Meys, advi-
seur van Aandacht voor Iedereen 
en projectleider bij Zorgbelang 
Gelderland, u informatie geven 
over wat u kunt verwachten en hoe 
u zich op dit gesprek kunt voorbe-
reiden.
Tevens komen deze middag ver-
anderingen in de zorg aan de or-
de, zoals de Wet langdurige zorg 
(Wlz), het scheiden van wonen 
en zorg en de veranderingen in de 
thuiszorg.

De bijeenkomst is gratis toegan-
kelijk. Opgave is wel gewenst, dit 
kan tot 14 september door te bel-
len naar onderstaand nummer of 
door te mailen. De bijeenkomst 
is een initiatief van VIT-hulp bij 
mantelzorg.
   

 ■ 0544 82 00 00 ■ info@vithulpbijmantelzorg.nl

Frans Lebbink Totaalbouw sponsort het B-team van Ratti. Foto: PR
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Derde editie KunstZondagVorden
VORDEN - Zondag 13 september 
is de 36ste editie van KunstZon-
dagVorden, de kunstroute langs 
ateliers en galeries in Vorden-cen-
trum en haar buitengebied.

Op deze KunstZondagVorden 
openen zes ateliers en vijf gale-
ries (drie met beeldentuin) van 
11.00 tot 17.00 uur hun deuren. 
De deelnemende ateliers en gale-
ries zijn herkenbaar aan de KZV-
vlag Op vrijwel alle locaties zijn de 
artiesten aanwezig om met u van 
gedachten te wisselen over hun 
inspiratiebronnen, het creatieve 
proces en de door hen toegepaste 
technieken en beeldelementen.
De folder met een korte beschrij-
ving van wat op de verschillende 
locaties te zien is en met een plat-
tegrond waarop ook de routes naar 
de locaties in het buitengebied 
zijn aangegeven, is vanaf heden 
gratis af te halen bij VVV Vorden, 
bij de deelnemende galeries en te 
downloaden op www.kunstzon-
dagvorden.nl

KunstZondagVorden staat voor 
een diversiteit aan hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving, 
zowel figuratief als abstract, met 
kwaliteit. In de ateliers en galeries 
hangen schilderijen en tekenin-
gen gemaakt met diverse technie-
ken. Ook is er veel ruimtelijk werk 
te bezichtigen, zoals figuratieve 
beelden en abstracte sculpturen, 
uiteenlopend van materiaal en 
formaat. Daarnaast treft u op de 
kunstroute ook interessante fo-
tografie en 3d-design aan, zoals 
sieraden en tassen, keramische 
objecten en glaskunst.
De derde KunstZondagVorden 
van het jaar valt in het Open Mo-
numentenweekend (12 en 13 
september), dit maal met het 

thema Kunst en Ambacht. Kennis 
en kunde, aandacht en vakman-
schap, hoe belangrijk zijn deze 
onderdelen in het proces waarin 
iets nieuws tot stand komt? Prik-
kelende vragen, waarop u tijdens 
demonstraties en gesprekken in 
de deelnemende ateliers en ga-
leries misschien wel antwoord 
krijgt. Zo kunt u bij goudsmid/
sieradenontwerpster Iris te Dorst-
horst zien hoe zij haar draagbare 
sieraden maakt. Bij kunstschilder 
Riet Rexwinkel ontdekt u dat het 
uitgangspunt, van haar in collage-
techniek vervaardigde schilderij-
en, ligt bij het uitzoeken en inka-

deren van diverse stukken papier. 
Bij glaskunstenaar Mary Quarles 
van Ufford ligt dat uitgangspunt bij 
het snijden en stapelen van stukjes 
gekleurd glas. Kunstschilder Aaf 
Renkema vertelt over en demon-
streert de vele ambachtelijke tech-
nieken waarover zij beschikt om 
tot haar eigen handschrift te ko-
men. Het resultaat hiervan komt 
tot uiting in haar schilderijen. In 
Galerie De Burgerij demonstreert 
één van de daar exposerende 
kunstenaars Sonja de Jongh het 
Chinees penseelschilderen, het 
Sumi-e, wat letterlijk zwarte inkt-
schildering betekent. Vervolgens 

kunt u bij Galerie De Ezelstal ele-
menten zien (en zelfs kopen) van 
het ambachtelijk gemaakte en in 
een grote oven in zijn achtertuin 
gebakken, keramisch hoog-reliëf. 
Dit reliëf werd door de inmiddels 
overleden kunstenaar Jan Homan 
in de zestiger jaren gemaakt voor 
de gemeente Doesburg. En tot 
slot, bij galerie A-quadraat is er 
een prijsuitreiking van een am-
bachtelijk samenwerkingsproject 
met smederij Oldenhave, waarbij 
de etstechniek werd toegepast. 
Welke basisschoolleerling heeft de 
opdracht het beste uitgewerkt in 
een ets?

REGIO - In het weekend van 29 en 
30 augustus werd op het TT Circuit 
Assen het WK Motorcross verre-
den. Normaal gesproken wordt er 
op het TT Circuit alleen maar op 
asfalt gereden maar voor deze ge-
legenheid moest er een kunstma-
tige baan worden aangelegd. Een 
aantal leden van de VAMC "De 
Graafschaprijders" uit Vorden deed 
mee aan het evenement. Met name 
in de klasse VMX Veteranen klasse 
waren enkele streekgenoten aan-
wezig die op een speciale manier 
van zich lieten horen.

Het bekende WPM KTM team, dat 
zich hoofdzakelijk richt op enduro 
wedstrijden werd vanuit Nieuw 
Zeeland benaderd door niemand 
minder dan Darryll King (2 voudig-
vice Wereldkampioen Motorcross 
500cc). Met het verzoek of zij hem 
konden helpen om deel te nemen 
aan de wedstrijd in Assen, om een 
poging te doen om de WK titel te 
veroveren in de World Veterans 
( ex GP rijders van boven de 40 
jaar.) Lang hoeft de eigenaar van 
WPM motors, daar niet over na te 
denken. Na een kort overleg werd 
er een 2016 KTM 450 SFX geregeld 
en Mark Wassink, de monteur van 
WPM motors en zelf bekend endu-
ro rijder (uitkomend voor de club 
uit Vorden en daarmee diverse Ne-
derlandse titels behaald) ging met-
een aan de slag om de motor in top 
conditie te maken. Bij de start van 
de eerste wedstrijd bleek dat King 
maar één doel had, vol er tegenaan, 
want hij vertrok als een raket en 

pakte meteen de leiding. Een stuur-
foutje bracht hem terug naar plaats 
2, maar die wist hij met gemak vast 
te houden tot aan de finish, met de 
3e man op meer dan 30 seconden 
achterstand. Wassink begon met-
een te sleutelen aan de KTM en 
deze stond er voor de 2e wedsstrijd 
later op de dag er weer als nieuw 
bij. De start van de 2e wedstrijd was 

iets minder voor King. Toch wist hij 
na enkele honderden meters de 
kop over te nemen van de Zweedse 
rijder Mats Nilsson die de 1e man-
che had gewonnen. Het werd een 
geweldig mooi gevecht met drie 
mannen die voor de winst gingen. 
King pakte wederom de 2e plaats 
en Nilsson werd 3e. Helaas kwam 
King 1 puntje tekort voor de titel 

maar hij werd wel vice wereldkam-
pioen en de mannen van WPM wa-
ren buiten zinnen. Het team kreeg 
vele gelukwensen, zelfs van het 
grote KTM Factory Team met o.a. 
de MX GP toppers Jeffrey Herling 
en Antonio Cairoli.
   

 ■ www.wpmteam.nl

Vordense crossers bij WK in Assen

Goudsmit Ima aan het werk.

Daryll King. Foto: Henk Teerink.

Nazomerdagen
SLANGENBURG - Het prachtige 
natuurgebied 'de Slangenburg' 
vormt ook dit jaar weer het decor 
van de Slangenburgse Nazomer-
dagen. U wordt uitgenodigd om 
naar het mooie bosgebied van 
de Slangenburg te komen en de 
sfeer te proeven van het gebied 
rondom Kasteel Slangenburg 
Doetinchem.

Het is een evenement met veel 
streekproducten. Van paling roken 
tot jam proeven en van siersmeden 
tot stoelen matten. Ook oldtimers 
(tractoren - auto's) zijn te bewon-
deren. Kinderen kunnen zich ver-
maken met een springkussen en 
touwklimmen en op beide dagen 
is er een show met Haflingers en 
pony's. De muzikale noot wordt op 
zaterdag verzorgd door het Land-
goedkoor. Zondag zijn de Achter-
hoekse Folklore Dansers uit Ruurlo 
te gast. De entree bedraagt 3 euro. 
Parkeren is gratis. Kinderen tot 12 
jaar hebben gratis toegang.

   

Young Ones
bij Flophouse
TOLDIJK - Een nieuwe soos voor 
Flophouse, dat betekent nieuwe 
activiteiten voor jongeren in Tol-
dijk en omstreken. In september 
gaat het nieuwe seizoen van start 
met verschillende activiteiten voor 
jongeren uit de eerste en tweede 
klas van de middelbare school (12 
t/m 14 jaar) en de jongeren van 15 
tot en met 17 jaar.
DE oude Tienerclub blijft bestaan, 
maar gaat verder onder de naam 
'Young Ones'.
ER staan een aantal gezellige acti-
viteiten op het programma, denk 
aan onder andere Crazy 88, een 
reflectortocht en een bosactiviteit.
VOOR de jongeren van 12 tot en 
met 14 jaar staan de volgende data 
gepland: zaterdag 26 september en 
24 oktober. Voor de jongeren van 
15 t/m 17 jaar zijn er activiteiten 
op zondag 20 september en 18 ok-
tober.
OP zaterdag 28 november en 
woensdag 23 december zijn beide 
groepen welkom, er worden dan 
dus twee avonden voor alle jon-
geren georganiseerd. Aanmelden 
voor de activiteiten kan via e-mail: 
youngones@flophouse.nl
VOOR meer informatie over de ac-
tiviteiten, kijk op de website de fa-
cebookpagina.
   

 ■ www.flophouse.nl

   

Alliance française
BRONCKHORST - Alliance Fran-
çaise Zutphen houdt op maan-
dag 14 en donderdag 17 sep-
tember 2015 open avonden voor 
inschrijving en informatie over 
cursussen Frans op alle niveaus 
van 19.00 uur tot 21.00 uur in het 
Warnshuus in Warnsveld.

Tijdens deze open avond kunt u 
zich inschrijven voor een cursus, 
maar u bent uiteraard ook van har-
te welkom om langs te komen voor 
meer informatie. Deze avond kan 
er een testje voor niveaubepaling 
afgenomen worden.
Alliance Française Zutphen biedt 
overdag en 's avonds een ruim aan-
bod cursussen Frans voor begin-
ners en (ver)gevorderden. Tijdens 
een cursus Frans maakt u ook een 
culturele reis door o.a. de mode, 
gastronomie en kunst. Naast de 
cursussen algemeen Frans biedt de 
Alliance Française Zutphen een li-
teratuurcursus, vakantiecursus en 
kindercursussen aan.
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Vacatures 4U

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.

Automonteur m/v
Heb jij ervaring als (auto) monteur en ben je per 
direct beschikbaar?

Functieomschrijving
In de functie van Automonteur ben je verantwoordelijk voor 
alle voorkomende werkzaamheden. Het is belangrijk dat je 
een afgeronde opleiding hebt in de richting van autotech-
niek en dat je goed kan sleutelen. Je bent op korte termijn 
beschikbaar en flexibel inzetbaar.

Junior machinaal houtbewerker m/v
Heb jij ervaring in de meubelindustrie of heb je 
zojuist je opleiding afgerond? 

Functieomschrijving
In de functie van junior machinaal houtbewerker werk je 
met diverse soorten houtbewerkingsmachines. Je kunt 
intern opgeleid worden tot profielommantelaar. Als pro-
fielommantelaar voorzie je het MDF, spaanplaat, alumini-
um en kunststof lijstwerk van een folie- of fineerlaag met 
behulp van speciale lijm. Het aanbrengen van deze lijm-
laag op het lijstwerk geschiedt volautomatisch. Het instel-
len van de ommantelmachine bestaat uit gespecialiseerde 
handwerkzaamheden, welke jij zelfstandig kunt uitvoeren.  

Bouwopruimer m/v
Ben jij een echte aanpakker en flexibel beschikbaar?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het netjes hou-
den van de bouw. Je houdt je bezig met sjouwen, vegen, 
behang krabben en vergelijkbare werkzaamheden. Ook 
ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van afzettingen 
en spring je bij daar waar het nodig is.

Accountmanager Verder in Techniek 
m/v
Ben jij commercieel sterk en wil je gaan voor een 
uniek concept in de verspaning waarin je daadwer-
kelijke toegevoegde waarde kunt leveren?

Functieomschrijving
In deze veelzijdige functie ben je verantwoordelijk voor 
het verder uitbouwen van het opleidingsconcept Verder in 
Techniek. De basis van dit bedrijf staat en het is nu tijd om 
de volgende stap te gaan maken met iemand die zowel 
verantwoordelijk is voor de screening van de kandidaten 
die de opleiding kunnen gaan volgen als voor het uitbou-
wen van het klantenbestand van Verder in Techniek in de 
regio Achterhoek, Twente en Stedendriehoek. De verwach-
ting is dat  je je voor 40% gaat bezig houden met kantoor 
werk en 60% bij klanten/ prospects.

Sign Monteur m/v
Ben jij een allround monteur uit de grafische industrie?

Functieomschrijving
In de functie van Sign Monteur ben je 
verantwoordelijk voor diverse monta-
gewerkzaamheden binnen een inter-
nationale werkomgeving. De werk-
zaamheden bestaan voornamelijk uit 
het assembleren van lichtreklames en 
montagewerkzaamheden. Je werk vindt 
plaats in de werkplaats, echter, kan het 
voorkomen dat je montagewerkzaam-
heden uitvoert op locatie in Nederland 
of Europa. Omdat je met internationale 
opdrachtgevers te maken hebt, is het 
belangrijk dat je Engels en Duits kan 
spreken en lezen. De werkdruk kan in 
deze functie met pieken erg hoog zijn, 
het is belangrijk dat je stressbestendig 
bent en zelfstandig je werkzaamheden 
kan uitvoeren.

ELEKTROMONTEUR MACHINEBOUW | VIO1389494
DOETINCHEM - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Het betreft een vaste baan waarbij je verdere opleidingen kunt volgen 
m.b.t. besturingstechniek. Als elektromonteur ben je  verantwoordelijk 
voor het bouwen van schakelkasten. Daarnaast ga je zelfstandig machi-
nes en installaties bedraden en bekabelen. Tevens ga je machines testen 
en verricht je eerste lijn service activiteiten op locatie. 

FUNCTIE CRITERIA
• Afgeronde MBO opleiding niv.4 richting Elektrotechniek;
• Ruime ervaring als Elektromonteur in de machinebouw;
• Je kunt werken met elektrotechnische schema’s;
•  Je bent bereid tot reizen en het verrichten van werkzaamheden op 

locatie (30-40%);
• Je spreekt de Duitse en Engelse taal.

TIG LASSER | VVN1391332
DOETINCHEM – FULLTIME

OMSCHRIJVING
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Doetinchem zijn wij per 
direct op zoek naar een TIG Lasser niv 3/4 voor de machinebouw. Aan 
de hand van tekeningen en stuklijsten ga je zelfstandig RVS onderdelen 
voor o.a. machines samenstellen construeren en aflassen. Spreekt deze 
vacature je aan  en ben je flexibel inzetbaar in de metaal? Neem dan 
contact met ons op! 

FUNCTIE CRITERIA
• TIG las diploma (minimaal niveau 2/3);
• Relevante werkervaring als TIG lasser;
• Je kunt zelfstandig technische tekeningen lezen.

KANTER/CONSTRUCTIEBANKWERKER | 
VVN1391336
DOETINCHEM - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Je gaat vanaf een werkopdracht de producten zelfstandig vervaardigen, 
de materialen zijn zowel staal, RVS als aluminium. Je kunt tekeningen 
lezen en meten, je hebt ervaring met plaatwerk en het instellen en bedie-
nen van de (conventionele) kantbank. Daarnaast verzorg je de afwerking 
van producten. Het betreft een zelfstandige, afwisselende en uitdagende 
(vaste) baan. Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de functie 
eisen? Neem dan contact met ons op. 

FUNCTIE CRITERIA
• Afgeronde MTS/MBO richting Metaal;
• Aantoonbare ervaring met het conventioneel kanten van plaatwerk tot 

6mm;
• Lasniveau niv. 2 of hoger in RVS, TIG en Mig/Mag; 
• Communicatief vaardig.

ALU LASSER / SAMENSTELLER | VIO1349446
AALTEN - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Na gebleken geschiktheid betreft het een vaste baan bij een mooi en 
financieel gezond bedrijf. De werkzaamheden betreffen het samenstellen, 
hechten en aflassen van de verschillende aluminium plaatdelen tot een 
klantspecifieke tank volgens tekening / werkopdracht.  Aluminium lassen 
is een vereiste voor deze functie het behoort tot de mogelijkheden hier 
een opleiding voor te volgen. Ook kun je een werkdag meelopen op de 
afdeling om beter inzicht te krijgen in het werk.

FUNCTIE CRITERIA
• Afgeronde metaalopleiding op niveau 2/3;
• Ervaring als Lasser op niveau 2/3;
• Ervaring als ALU lasser is een pre.

ORDERPICKERS | VKR 1390850
LICHTENVOORDE - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Voor een relatie in Lichtenvoorde zoeken wij orderpickers. Het is een 
baan voor langere termijn bij een grote speler in deze markt. Wij zoeken 
kandidaten die ervaring hebben als orderpicker op een logistieke afdeling. 
Met een elektrische pallet wagen verzamel jij orders en zorg je ervoor dat 
de juiste hoeveelheden klaar worden gezet voor transport. Tevens is het 
belangrijk dat je bereid bent om nachtdiensten te draaien.

• MBO werk- en denkniveau;
• Werken in nachtdiensten is geen probleem voor jou;
• No-nonsense, accuraat & aanpakker.

MAANDMENU  
SEPTEMBER

voorgerecht soep 
naar keuze

Zutphense Mosterd soep
of

Grootmoeders Tomaten Soep
of

Franse Uiensoep

hoofdgerecht
Spare Ribs

of
Slibtong

Geserveerd met verse groente  
rauwkost gebakken aardappelen/friet

dessert
Banaan Royal

€ 25,00 p.p.

Let op:
dinsdag t/m zondag 

geopend
vanaf 11.00 uur

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?

Reageren op een artikel?

www.contact.nl



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

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

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:
12 - 13 september, R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, wateroverlast, 
milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 
(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het 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 kantoortij-
den het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kan-
toortijden, als het niet kan wachten tot de eerst-volgende werkdag, ons 
calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden, Brummen, Doetinchem, Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, Steenderen, 
Velp, Zutphen Centrum en Zutphen Leesten. 
Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week, 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 jeugd-
gezondheidszorg.

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, verzorgingshuis-

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

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

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

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

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 
50. Ook e-mailen is 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 telefo-
nisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. w.gotink@
welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 13 september, 10.00 uur.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 13 september, 10.00 tot 12.00 uur, Startzondag,
Oecumenische viering in de Dorpskerk
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 13 september, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, startzondag en 
gezinsdienst, Koperensemble, Jubal.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 13 september, geen viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 september 10.00 uur, Oecumenische viering, 
vg. diaken A. Bos. 

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 advertentie-
tarieven. Minimumprijs voor Contactjes €7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; 
elk karakter meer €0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, €4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à €4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening 
kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Wespennesten en ongediertebestrij-
ding bel Don Veenhuis 0610499025
   
Zondag 20 september a.s.: fietstocht 
Lindese Feest. Start tussen 12.30 uur 
en 13.30 uur bij de Lindesche Molen. 
Iedereen is van harte welkom om deel 
te nemen. 25e editie! Extra feestelijk 
na afloop.
   
Gevraagd: schoonmaaksters voor va-
kantiewoning. Beschikbaar op de ma. 
ochtend. Enkele keer op vrijdag. Tel. 
06-23270963.
   
Te koop gevraagd: antiek, curiosa 
en alles wat verzameld wordt. Ook 
complete inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 35, (0575) 
52 29 19.
   
Gezocht: zaterdaghulp met groene 
vingers. Bel: 06-10499025. Omgeving 
Veldhoek.
   
Kringloop de Boedelhof Enkweg 17b 
in Vorden 650m² winkelplezier di t/m 
vrij 9.00-17.00 zaterdag 9.00 -16.00 
laatste zat. v/d maand magazijnver-
koop
   
Te huur: Aan rand van het centrum 
Vorden, een appartement voor senio-
ren met bijbehorende garagebox. Ca. 
300 m. v.h. station. Ind.: woonkamer 
met open keuken; 2 slaapk.; ruime 
badruimte; separaat toilet. Huurprijs: 
€ 935,= per maand. Inl. tel.: 06 - 5065 
5989.
   
Bij ideële kringloopwinkel “De Werf”, 
Enkweg 11 in Vorden kunt u elke och-
tend (behalve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur en dins-
dag, donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht voor een 
groot assortiment meubels, kleding, 
witgoed, elektronica, huishoudelijke 
artikelen, boeken enz..Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen kan tij-
dens openingstijden of d.m.v. een te-
lefonische afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.com. Tevens 
kunt u via ons telefoonnummer een 
afspraak maken voor het ophalen van 
spullen.
   
Boedelverkoopdag: vr. 18 & zat. 19 
sept. 10.00-16.00 uur. Div. inventaris-
sen, gereedschap & Antiek. Petersdijk 
17, 7025 CT Halle.
   
GASTOUDER AANGEBODEN. Ervaren, 
flexibele kleinschalige opvang aange-
boden in Vorden. Tel 0575-530113/06-
13386085 
   
Tijdelijk (± 1 jaar) te huur: Woning 
met 2 slaapkamers en garagebox 
te Keijenborg. Inl. 0622273687 / 
0575460085
   
Wespennesten bestrijding 06-
54323046; Martin Spiegelenberg
   

 Open dagen De Fiere Wijnakker ‘Kom 
‘ns proeven’. Op zaterdag 19 septem-
ber en zondag 20 september zijn er 
Open Wijnbouwdagen op de Fiere 
Wijnakker, Vierakkersestraatweg 8 in 
Zutphen-Vierakker, tel. 0575-559768, 
www.defierewijnakker.nl. Vanaf 12.00 
uur, is er ieder uur een rondleiding 
over de wijngaard. Natuurlijk zijn on-
ze wijnen te proeven. Voor kinderen is 
er voldoende speelgelegenheid en op 
zondag is er de mogelijkheid om per 
ezel de wijngaard te bekijken.
   
KIPPENMESTKORRELS, het beste 
voor uw GROENTE-SIERTUIN en GA-
ZON. 25 Kg zak 7 euro, 4 zakken 25 eu-
ro. Morsdijk 2, Ruurlo. 06-12971503.
   
Te huur: kantoor- of praktijkruimte 
boven Bruna aan de Raadhuisstraat 
in Vorden. Opp. ca. 30 m2. Met mede-
gebruik van opgang, toiletten, keuken 
en evt. wachtkamer. Voor nadere info: 
06-51 38 46 71.
   
T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 
verschillende kleuren/motieven 
vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

9 t/m 15 september 
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.

Woensdag 9 sept. Mosterdsoep/Spies de Rotonde, kruidenboter, 
aardappelen en rauwkostsalade 

Donderdag 10 sept. Wokki wokki van kipfilet, rijst en roerbakgroente/
Bavaroise met slagroom

Vrijdag 11 sept. Knoflooksoep/Pangafilet met pestosaus, pasta en rauw-
kostsalade

Zaterdag 12 sept. Saslikspies, zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade/
IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 14 sept. Gesloten
Dinsdag 15 sept. Wiener schnitzel met groente en aardappelen/IJs met 

slagroom

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

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

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

DUIVEN
zondag 

20 september
10.00 - 17.00 uur
  HORSTENPARK

Horstenparklaan 4

Info Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl



Nieuwe tenue’s volleybalvereniging DASH

Op 19 september beginnen de wedstrijden, waaronder Dames 1 thuis om 17.45 uur. 
Komt allen gezellig naar de Sporthal.

Dames 1

Meiden B1

Heren Recreanten Dames 5 + 6 Heren 2

Mix B Meiden C3 Meiden C2

Jeugd CMV


