
Coureur Wisselink heeft bijzonder 
weinig respect voor snelheid. B  7

Een van de 190 honden die geniet van een frisse duik. Foto: Gerhard Weevers

Spetterpret als slot van zwemseizoen
Honden gaan 
‘los’ in Vordens 
zwembad

VORDEN - Op een zonovergoten 
moment sloot het zwemseizoen 
af met het ‘honden-zwemevene-
ment’. Wat een succes opleverde. 
Van de 190 honden was er zelfs 
een delegatie die vanuit Utrecht 

kwam om te genieten van een duik 
en een boel hondenspektakel. Het 
personeel van Zwembad in de 
Dennen was blij met het prachtige 
weer in de laatste weken. ‘Wat is er 
mooier dan op zo’n zonnig hoog-
tepunt de deuren voor de herfst en 
winter te kunnen sluiten? 

‘Nog een paar dagen extra open 
blijven’ denkt men misschien. Te-
rugkijkend op de afgelopen week 
besluiten we om toch dicht te gaan 
na het honden-zwemmen.  

De extra zwem-week was een 
mooie toegift’, meent het zwemba-
dpersoneel. 

Het zwemseizoen begon met 
vrieskou in mei en eindigde met 

hoog-zomerse temperaturen in 
september. Vrijwilligers en team 
hebben keihard gewerkt om dit 
seizoen tot een succes te maken. 

En een succes wordt het alleen 
met de vele zwemmers en ieder-
een die plezier beleeft aan het bad. 
‘We zijn al weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het komen-
de zwemseizoen.’
 
   

 ■  Oude zutphenseweg 7, Vorden ■ tel. 0575-551203 ■ http://www.zwembad-
indedennen.nl ■ info@zwembad-indedennen.nl ■ Facebook.com/
zwembadindedennen

 

Wereldwonderen 
bij PCOB
VORDEN - De PCOB afdeling Vor-
den e.o. houdt op donderdag 22 
september vanaf 14.00 uur in De 
SooS (Dorpscentrum Vorden) weer 
de eerste maandelijkse bijeenkomst. 
Dan spreekt Rob van Eck uit Door-
werth over de Wereldwonderen. Het 
gaat om een lezing van 2 x 40 minu-
ten. Voor de pauze worden de 7 klas-
sieke wereldwonderen uit de doeken 
gedaan; na de pauze de 7 nieuwe we-
reldwonderen. Het betreft prachtige 
beelden van bouwkunst en cultuur. 

   

Het verhaal van 
een vluchteling
VORDEN - Er is vaak maar weinig 
bekend over de achtergrond van 
vluchtelingen en hun ervaringen 
terwijl hun vlucht veel vooroor-
delen en emoties oproept. Op 
woensdag 21 september om 20.00 
uur vertelt een Syrische vluchte-
ling haar eigen vluchtverhaal in de 
Voorde, Kerkstraat 15 in Vorden. 
Aan bod komen onder andere het 
leven in Syrië onder Assad en ISIS; 
hoe de revolutie in 2011 begon, de 
reden om te vluchten. Vredesorga-
nisatie PAX brengt vluchtelingen 
uit Syrië in contact met belang-
stellenden. Voor informatie: Sipke 
van der Velde, tel. 0575-555220 of 
sipke@velderienstra.nl.

Aftrap 
sportweek
De Nationale Sportweek 2016 
gaat van start. In de gemeente 
Bronckhorst op zondag 18 sep-
tember, met onder meer een 
Scholentoernooi touwtrekken 
voor de groepen zeven en acht 
van de basisscholen. Dat ge-
beurt op het terrein van Touw-
trekvereniging Vorden.
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Zie in het hart van Contact

Giant Prime E+3 (dames/heren) Giant Ease E+1 Blue Edition (dames M) RIH Omega (dames/heren)

Van € 2399,-
nu voor € 1999,-

Van € 2499,-
nu voor € 1799,-

Winkelprijs 
€ 2699,-

- Elektrische fi ets 
- Krachtige Yamaha middenmotor
- Actieradius tot 90 km.
- Shimano Nexus 7 versnellingen

- Elektrische fi ets
- Stille voorwielmotor (2 accu’s)
- Actieradius tot 150 km. (800 Wh.)
- Shimano Nexus 8 versnellingen
- Meeloop functie
* andere maten en kleuren ook verkrijgbaar vanaf € 2099,-

- Elektrische fi ets
- Stille voorwielmotor
- Actieradius tot 120 km. (432 Wh, 36V x 12Ah)
- Shimano Nexus 8 versnellingen
- Meeloop functie

MOOIE VOORJAARS E-BIKE AANBIEDINGEN
bij Van Slingerland Tweewielers Keijenborg*

Gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van Elektrische Fietsen van Giant en RIH

* zolang de voorraad strekt, aanbieding geldig tot 21-05-2016

www.vanslingerlandtweewielers.nl

Van Slingerland Tweewielers www.vanslingerlandtweewielers.nl(0575) 46 34 417256 AC KeijenborgHengelosestraat 14

Giant Elegance E+ bij ons verkrijgbaar vanaf € 2499,-

Hengelosestraat 14  •  7256 AC Keijenborg
0575-463441  •  www.vanslingerlandtweewielers.nl

GRATIS E-BIKE 
ACCESSOIRESACCESSOIRESACCESSOIRES

ANWB E-BIKE BOX

ACCESSOIRESACCESSOIRESACCESSOIRES

E-BIKE BOX

ACCESSOIRESACCESSOIRESACCESSOIRES

E-BIKE BOX
GRATIS!

KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 
VERDER OP IN DEZE KRANT

  

Inloopdag

Zaterdag 17 sept
Netwerkweg 2, Vorden

10.00 - 17.00

Jaargang 78

Dinsdag



Onze bloemschiklessen
beginnen bijna weer.

U kunt zich nog opgeven en
vragen naar de mogelijkheden.

REPARATIE EN 
VERKOOP VAN 
ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 
EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN 
VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem
Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575 - 470354

www.hetkacheltje.nl

Nu € 500,-  
subsidie* mogelijk  
op pelletkachels! 
*Informeer naar de 
mogelijkheden.

Onze showroom is geopend op: 
Do. 13.00 - 17.00 uur 
Vr.  09.00 - 17.00 uur 
Za. 09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

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

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

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

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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BEL: 06-3097 4306 

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

BEL: 06-3097 4306 

Inkoop van o.a.: 
► IJzer ► Metaal

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

Maandaktie-September 2016 
Alle PUMA sokken 

2 sets + 1 set 



Golfclub ’t Zelle
Varsselseweg 45 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 33
info@gczelle.nl 
www.gczelle.nl

De meest complete golfbaan van de Achterhoek!
• 18 holes wedstrijdbaan
• 9 holes korte baan
• Driving range

• Chipping green
• Putting greens
• Deskundige golfpro’s

• Uitgebreide golfshop
• Clubhuis met restaurant
• Actieve businessclub

OPEN DAG
ZONDAG 25 SEPTEMBER

OOK
AANTREKKELIJKE
AANBIEDINGEN

VOOR VRIJE
GOLFERS!

Maak vrijblijvend kennis met de golfsport en
kom ZONDAG 25 SEPTEMBER tussen 12.00 en
17.00 uur naar de open dag van golfclub ‘t Zelle.

• Gratis proefles en het spelen van enkele holes

 onder begeleiding van ervaren professionals.

• Ervaar de beleving van de golfsport.

• Uitgebreide info over de vele mogelijkheden.

• Voor jong en oud, dus neem gerust uw kinderen mee. w
w

w
.c

la
a

ss
e

n
.n

l

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Scholentouwtrektoernooi 
Bronckhorst

VORDEN - Bijna is het zover. De 
aftrap van de Nationale Sport-
week 2016 gaat van start. Dit gaat 
in de gemeente Bronckhorst op 
zondag 18 september gebeuren 
met onder meer een Scholen-
toernooi touwtrekken voor de 
groepen zeven en acht van de ba-
sisscholen uit de hele gemeente 
Bronckhorst, Het toernooi vindt 
plaats op het terrein van Touw-
trekvereniging Vorden aan de 
Ruurloseweg 110 in Vorden. 
Aanvang 10.00 uur.

Touwtrekken kennen de meeste 
kinderen wel. Maar dat het echt 
een internationale sport is, kijken 
de kinderen toch wel van op. Bij 
een aantal scholen in Hengelo en 
Vorden zijn leden van de Touw-
trekvereniging Vorden en Bekveld 
langs geweest om het één en an-
der aan de kinderen uit te leggen. 
Maar vooral ook om de kinderen 
te laten ervaren wat touwtrekken 
is. Dat was bij alle scholen een 
enorm succes. De kinderen wa-
ren erg enthousiast. De kinderen 

kunnen zich in teams van zes jon-
gens en/of meisjes aanmelden op 
school of via g.uilenreef@hetnet.
nl. Ook kunnen de kinderen zich 
individueel aanmelden zodat er 
ter plekke een team gevormd kan 
worden. Opgave kan nog tot zater-
dag 17 september 9.30 uur. Maar 
omdat de organisatie de kinderen 
die mee doen een leuk aandenken 
wil geven zou het fijn zijn dat de 
aanmeldingen voor 15 september 
binnen zijn.

Start nieuw seizoen 
Vrouwen van Nu
VORDEN - Op woensdag 21 sep-
tember begint weer het nieuwe 
seizoen van de Vrouwen van Nu, 
afdeling Vorden. Deze avond komt 
Nicolet Steemers, aanvang 19.45 
uur bij de Herberg.

Nicole Steemers werd geboren in 
Hengelo (O), studeerde gitaar aan 
het Twents conservatorium en be-
landde via het vertalen van toneel-
stukken en de journalistiek in het 
schrijversvak. Ze brak door met 
het boek “Zachte heelmeesters” 
(2007), waarin een moeder ver-
moedt dat haar tienerdochter ern-
stig gemanipuleerd wordt. Daarna 
verschenen “Lichtval”, “Overspel” 
en “Tweedracht”. Nicolet leest 
deze avond een zelf geschreven 
moordverhaal voor, waarbij het 
publiek wordt uitgenodigd te ra-
den wie de dader is. Degene die de 
juiste oplossing heeft, maakt kans 
op het winnen van één van haar 
boeken.

Tekenen met Blister
Op donderdag 6 oktober is er een 

workshop Tekenen met Blister. 
Blister is een natuurlijk, bruin pig-
ment dat wordt gewonnen uit wal-
nootbasten. De workshop wordt 
gegeven door Mady Nijenhuis, il-
lustratrice van o.a. het tijdschrift 
Landleven en is bij de Theetuin in 
Vierakker. Verdere informatie bij 
het bestuur.

Openlucht museum
Vrijdag 14 oktober is er een uitje 
met de auto naar het Openlucht 
Museum in Arnhem. Eerst wordt 
gezamenlijk koffie of thee gedron-
ken en daarna kan iedereen vrij 
rondlopen om gebouwen en tui-
nen te bekijken. Informatie over 
kosten en tijden vindt u in het pro-
grammaboekje.

Lijkt het u leuk om een keer een 
avond bij de wonen of om lid te 
worden, u bent van harte welkom. 
Meer informatie is te vinden op de 
website of Facebookpagina.
   

 ■ vrouwenvannu.nl/vorden

“de kans om 
(gratis) kennis te 
maken met onze 
producten”
VORDEN - Bent u al in Van Sinckel 
geweest? Om de bewoners van 
Vorden en omgeving nog meer 
bekend te maken met ons aan-
bod organiseren wij op Zondag-
middag 18 september een Proef 
& beleef Van Sinckel middag. 
Tijdens deze middag kunt u ken-
nismaken met de producten van 
Van Sinckel.

Beleven en proeven staat voorop, 
zo kunt u onder andere het biolo-
gische vlees van Marope proeven, 
de kaas en zuivel van de Vijfsprong, 
bakproducten van Bak met Gemak, 
Bronckhorster bier, Griekse delica-
tessen en er is een theeproeverij. 
Van Sinckel is een welkome aan-

vulling op het huidige winkelbe-
stand in Vorden. Het concept wordt 
zeer enthousiast ontvangen, vooral 
om de diversiteit, originaliteit en 
natuurlijk om het feit dat we een 

leegstaand pand gevuld hebben. 
De ultieme manier om Van Sinckel 
(beter) te leren kennen is Proef & 
Beleef Van Sinckel op 18 septem-
ber tussen 12.00 en 17.00 uur.

Proef & Beleef Van Sinckel

Maak kennis met de producten van Van Sinckel. Foto: PR

Bij een aantal deelnemende scholen gaven de organisatoren tekst en uitleg over de touwtreksport. Foto: PR

VORDEN/KEIJENBORG - Afgelo-
pen week zijn Jolanda van Eldik 
uit Vorden en Silvie Bergervoet 
uit Keijenborg naar Blaricum 
geweest om mee te doen aan de 
Peugeot Ladies Economy Run 
2016. Een zuinigheidswedstrijd 
waaraan twaalf dames deelna-
men, verdeeld over 6 equipes in 
6 Peugeot’s 308 SW met diesel-
motor. Doel was zo min mogelijk 
diesel te verbruiken. Na een route 
van 150 kilometer werd er offici-
eel en in aanwezigheid van de 
jury afgetankt. Jolanda kwam als 
winnares uit de bus, en reed het 
zuinigst: 1 liter diesel op 34 kilo-
meter! Ze mag als winnaar twee 
weken in een Peugeot naar keuze 
rondrijden.Jolanda van Eldik uit Vorden kwam als winnares uit de bus. Foto: PR

Vordenaar wint wedstrijd zuinig
rijden met Peugeot
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Activiteiten agenda
Elke dinsdag Aanschuif atelier 10.00 - 12.00 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 - 15.30 uur
Za. 10 september Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
 In Ludgerus gebouw Vierakker

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

Stijldansen in Vorden
Vanaf 26 oktober starten de 
dansmiddagen weer in Kulturhus 
“Het Dorpscentrum” in Vorden. 
De middagen worden wederom 
verzorgd door een danspaar 
Maatkamp uit Zelhem. Dag en 
tijd: woensdagmiddag van 14.00-
16.15 uur.

Misschien bent u jaren geleden 
op dansles geweest en heeft u 
de foxtrot, engelse wals, tango 
en andere dansen geleerd, maar 
bent u het een beetje kwijt. Dan 
is dit een mooie gelegenheid om 
weer te gaan dansen. 

Deze middag is voor iedereen: 
echtparen, samenwonenden, al-
leenstaanden enz. Tevens zorgt 
dansen voor gezond bewegen, 
gezelligheid en sociale contacten.

Aanschuif Atelier
Je ziet ze steeds vaker: winkels, 
ateliers of workshopruimtes 
waar mensen op gezette tijden 

komen aanwaaien om ieder aan 
een eigen project te werken. Wel-
zijn Vorden denkt dat dit ook kan 
in het Dorpscentrum. Dus ben je 
creatief en wil je ideeën uitwisse-
len? Dan ben je wekelijks welkom 
om op dinsdagmorgen van 10.00-
12.00 uur met eigen handvaardig-
heidwerk te komen: breien, ha-
ken, borduren, patchwork, schrij-
ven, kalligraferen, kaarten maken 
of iets anders. Het kan allemaal 
en ook onder het genot van kof-
fie of thee tegen een vergoeding. 
Voor mensen die graag zouden 
willen komen maar door een 
baan verhinderd zijn bestaat de 
mogelijkheid om - bij voldoende 
interesse - een ‘Aanschuif Atelier’ 
op een avond te realiseren. 
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Nog meer informatie over activiteiten/cursussen bezoek onze website: 
www.welzijnvorden.nl en opgave Willy Gotink: tel. 0575-553405  (dinsdag-/
woensdagmorgen 9.00-12.00 uur) of w.gotink@welzijnvorden.nl                                                                                                              

        @welzijnvorden

 

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

Dinsdag 13 september 2016 3Contact Bronckhorst Noord



Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 17 september

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem • tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

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

Tel. 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

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

met advies
& service
voor uw

event

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

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

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

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

T.  06-53359492
M. info@nijmanbouw.nl
W. www.nijmanbouw.nl

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

T.  06-53359492
M. info@nijmanbouw.nl
W. www.nijmanbouw.nl

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

Week aanbiedingen
Duurzaam geteeld KLEI LEKKER....... 
BILDTSTAR AARDAPPELEN 2e zak 
                             
Dagvers uit eigen snĳ  keuken.......
OP ONS GEHELE ASSORTIMENT 
GESNEDEN GROENTEN  2e zak

                           
Van onze vaste teler v/d Belt uit de Koekoek.......
HOLLANDSE TROSTOMATEN 500 gr.

Exclusief bĳ  uw specialist.......
ZOETE LAVALLËE DRUIVEN    500 gr.

0.99

Geldig van dinsdag 13 september t/m maandag 19 september

HALVE
PRĲ S

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

HALVE 
PRĲ S

1.49

JUBILEUM
CONCERT

RITA & 
WENDY

‘DE OUDE 
DROOM’

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

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

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

Bent u nieuwsgierig naar 
onze nieuwe dagmaaltijden?

Neem gerust contact met ons op, 
tel.: 0575-551519

Team Grandbistro de Rotonde



Relatiedag 
Toerisme en 
Recreatie 
Bronckhorst
HUMMELO - Op woensdag 12 ok-
tober 2016 vindt de jaarlijkse Re-
latiedag Toerisme en Recreatie 
Bronckhorst plaats. Alle toeris-
tische en recreatieve onderne-
mers in de gemeente Bronck-
horst zijn hiervoor van harte 
uitgenodigd.

Het programma duurt van 13.00 
tot 17.30 uur en start bij de Gou-
den Karper in Hummelo. De 
middag begint vol inspiratie met 
de presentatie ‘Aan de slag met 
trends en ontwikkeling in het 
toerisme en recreatie’ door Ton 
Vermeulen, redacteur NRIT Me-
dia Vrijetijdsplatform. Daarna is 
er een verrassend programma 
samengesteld door het Toeristi-
sche Platform Drempt Hummelo 
Keppel met o.a. een bezoek aan 
Kasteel Keppel. De middag wordt 
afgesloten met een netwerkborrel 
bij FF naar Steef in Hummelo. Er 
zijn geen kosten aan deze middag 
verbonden en aanmelden kan tot 
uiterlijk 30 september door een e-
mail te sturen naar regiocoördina-
tor Heleen Faber (h.faber@achter-
hoek.nl) onder vermelding van uw 
naam en bedrijfsnaam.

wordt wekelijks uitgegeven door 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg 
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■ Wichmond ■ Wildenborch.
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Contact
Bronckhorst NoordLeo Stein neemt afscheid van zijn groenten en fruit

WARNSVELD - Leo Stein is een be-
grip in Warnsveld en inmiddels 
ook in Leesten. Een zeer aimabe-
le man, altijd vriendelijk, goed-
lachs en bereid om te helpen, 
een harde werker. We kennen 
hem van de supermarkt en dan 
vooral de groente- en fruitafde-
ling. Na bijna 50 jaar werken 
neemt hij afscheid. Leo, ruim 
65 jaar, begon al met werken 
toen hij nog een kind was. Zijn 
ouders hadden een kruideniers-
zaak op de Hofweg in Warnsveld, 
de voormalige melkzaak van 
opa Smeerdijk. Leo werkte bij 
een bakkerszaak toen zijn vader 
ernstig ziek werd. Eigenlijk zou 
hij naar de marine gaan, maar 
hij kreeg vrijstelling om de zaak 
van zijn ouders over te nemen, 
op zijn zeventiende jaar. In 1978 
werd de zaak verkocht en werd 
Stein supermarkt geopend op 
de Hellenkamp die in 1993 ver-
huisde naar de Breegraven. Ook 
broer Wim werkte in de zaak.

Supermarkt Stein had een belang-
rijke functie voor Warnsveld. Kort 
na een grote verbouwing van de 
Super de Boer in 2011 werd de 
zaak volledig verbouwd om er een 
C1000 van te maken. Slechts een 
paar jaar later zou er opnieuw een 

nieuwe naam op de gevel komen, 
maar dat was te veel van het goede 
en de gebroeders besloten ermee 
te stoppen. In januari 2013 sloten 
ze de deuren. Een aantal maanden 
later maakte het pand plaats voor 
een gloednieuwe Lidl. Leo nam 
twee weken om ‘af te kicken’ en 
trad toen in dienst bij Jumbo Bou-
ma in Leesten waar hij een paar 
hele fijne jaren heeft gehad en zijn 
arbeidsperiode nu afgerond heeft. 
Broer Wim heeft nu een eigen zaak 

van de keten WAAR in Winterswijk.

Leo heeft op alle afdelingen ge-
werkt, maar de groente- en fruitaf-
deling was ‘zijn plek’. In feite was 
hij getrouwd met zijn zaak, veel 
ruimte voor een vrouw is er nooit 
geweest. Misschien kan die tijd nu 
aanbreken. Hij gaat in ieder geval 
niet stilzitten en genieten van leu-
ke dingen. Zijn vismaatjes vragen 
hem al wanneer hij gaat komen. 
Hij zet zich in voor de boekenaf-

deling van de Eekschuurmarkt en 
de kerk in Warnsveld, waar hij vlak 
naast woont. Misschien wil hij wel 
ouderling worden. Hij kreeg in de 
afgelopen jaren veel persoonlijke 
dingen te horen van klanten die 
hem in vertrouwen namen, pre-
cies zoals dat bij zijn opa Smeer-
dijk ging, bij beiden werd hun ver-
haal gehoord en veilig bewaard. 
Ook zou Leo zich graag inzetten 
voor de Zonnebloem, mensen ver-
voeren met de auto, ook al heeft 
hij er zelf geen. Lezen doet Leo 
graag en ook fietsen.

Voor zijn afscheid kreeg hij een 
elektrische fiets aangeboden van 
fietsenhandel van Stenis in Warns-
veld, een geweldige fiets volgens 
zijn zeggen, waar hij veel gebruik 
van zal maken. Maar eerst moet 
hij naar de dokter voor zijn knieën, 
want die zijn versleten. Afgelopen 
vrijdag nam het personeel van 
Jumbo Leesten afscheid tijdens 
een feestje. ‘Want’, zegt eigenaar 
Jelke Bouma, ‘wij wilden ook wat 
doen en pakken alles aan voor een 
feestje.’ Leo kijkt terug op goede 
jaren en hoopt er nog veel mee te 
maken. ‘Het zit erop, maar ik ga 
leuke dingen doen. Een beetje ge-
zond blijven is het allerbelangrijk-
ste. Ik ga voor de honderd!’

VORDEN/DOETINCHEM - Onder 
de noemer Kunstenaar van de 
maand heeft Kunstuitleen Stads-
museum in de maand september 
speciale aandacht voor beeldend 
kunstenaar Tim Hinterding.

Als beeldend kunstenaar woont en 
werkt Tim Hinterding in Vorden. 
Van 1980 tot 1985 volgde hij een 
opleiding aan de Hogeschool voor 
Kunsten in Arnhem, Beeldende 
Vorming, de vrije richting. Naast 
het maken van grafiek, schildert 
hij en geeft hij sporadisch bij zijn 
eigen uitgeverij Killa Kossa grafiek 
uit, meestal in combinatie met po-
ezie of literaire teksten. Hinterding 
heeft als gastdocent op de Hoge-
school voor de Kunsten gewerkt 
en ruim 10 jaar als docent grafiek 
op de Gruitpoort in Doetinchem. 
Daarnaast geeft hij regelmatig 
workshops aan bedrijven en scho-
len. Samen met Julia Borsboom en 
Imke Zuiderveld vormt hij de Bik 
Brigade, een kunstenaarscollectief, 
waarbij grote projecten worden uit-
gevoerd in en om scholen.Over zijn 
eigen werk zegt hij: “Het streven is 

iets te maken dat nog niet bestaat, 
een universum te tonen met eigen 
beeldtaal. Ik nodig toeschouwers 
uit dit universum te bekijken, zodat 
zij hun eigen invulling kunnen ge-
ven aan het verhaal dat ik daarmee 
vertel. Dat verhaal kunnen ze dan 
zelf afmaken. Mijn werk is expres-
sionistisch te noemen met een af-
gewogen kleurgebruik”.

Exposities
Het werk van Tim Hinterding was 
te zien in verschillende exposities, 
onder andere bij het Museum voor 
Hedendaagse Kunst te Utrecht, 
Museum Henriëtte Polak te Zut-
phen, in het Singer museum te La-
ren en de Kunsthal in Rotterdam. 
Ook is zijn werk opgenomen in 
diverse museale collecties waar-

onder de grafiekcollecties van 
BASF Nederland, de KPN Kunst-
collectie, het Arnhems Gemeente-
museum, de Erasmus Universiteit 
te Rotterdam en museum Schloss 
Moyland in Duitsland.

Hinterdings werk is verder verte-
genwoordigd in talloze particulie-
re collecties en in diverse andere 
kunstuitlenen, onder andere in 
Leeuwarden, Groningen, Alkmaar, 
Utrecht, het Kunstenlab in De-
venter, Amsterdam, Novio Arte in 
Nijmegen, Den Haag, Zoetermeer, 
Eindhoven, Delft, Gouda, Haar-
lem en Emmeloord.

De Kunstuitleen Stadsmuseum 
aan de Burgemeester van Nispen-
straat 2 te Doetinchem, en is ge-
opend op vrijdag en zaterdag van 
11.00 tot 17.00 uur. 

Ook tijdens de openingsuren van 
het Stadsmuseum, gevestigd in 
hetzelfde gebouw en open van 
dinsdag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur, kan men een 
kijkje nemen in de Kunstuitleen.

Kunstenaar van de maand september

Ets van Tim Hinterding in de collectie van de Kunstuitleen. Foto: PR

Leo Stein met Jelke Bouma (r) in Jumbo Leesten. Foto: Anouk Plantinga

Zeer geslaagd open klootschiet-kampioenschap Bronckhorst
HENGELO - Onder zomers tem-
peraturen kwamen elf bloed-
fanatieke teams op het Open 
Klootschiet kampioenschap van 
Hengelo. Het was een spannende 
strijd zowel bij de dames als de 
heren en gemengd. Bij de he-
ren ging Dunsborg met de beker 
naar huis, bij de gemende teams 
ging de familie Teunissen met de 
beker aan de haal en bij de da-
mes was Dunsborg die de beker 
voor de neus van team Onstenk 
wegkaapte.

Alle bekers werden beschikbaar 
gesteld door Meubelhal Onstenk 
uit Hengelo.

Uitslagen
Heren: 1. Dunsborg met 58 scho-

ten en 13 meter; 2. Onstenk 2 met 
62 schoten en 89 meter; 3. Onstenk 
1 met 65 schoten en 32 meter.
Gemengd: 1. Teunissen met 84 
schoten en 35 meter; 2. SVV 2 met 
92 schoten en 32 meter; 3. SVV 1 
met 95 schoten en 32 meter.

Spannende strijd 
bij zowel dames 
als heren

Dames: 1. Dunsborg met 102 
schoten en 24 meter; 2. Onstenk 
met 103 schoten en 1 meter. De trotse winnaars van het open kampioenschap klootschieten. Foto: PR
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Deze week maken wij extra veel:

TRUFFEL SLOFFEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

*Aanbieding geldig van 
  14 t/m 20 september

Deze week maken wij extra veel:

TRUFFEL SLOFFEN

*Aanbieding geldig van 
  14 t/m 20 september voor7.95van9.95

Alweer zo’n specialiteit van banketbakkerij
Jolink met die heerlijke sloffen bodem en 

luchtige chocolade slagroom  afgewerkt met  
truffels en  pure chocolade.

Een aandeel in elkaar

Ga naar www.stemophetcooperatiefonds.nl en meld u aan

Coöperatieavonden
bij u in de regio

Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek

Stem op uw favoriete project
voor het Coöperatiefonds.

Tijdens deze coöperatieavonden presenteren verenigingen en

stichtingen hun genomineerde project voor het Coöperatie-

fonds. Zij kunnen hiermee een geldbedrag in de wacht slepen

om hun project te realiseren. Als lid van van Rabobank Noord-

en Oost-Achterhoek stemt u dan op uw favoriete project en

beslist u mee welke initiatieven een bijdrage ontvangen.

Kijk op www.stemophetcooperatiefonds.nl voor locaties en

data. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de site of via

telefoonnummer (0544) 47 47 47. Wees er tijdig bij, want er is

een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag tot ziens bij

een van onze coöperatieavonden.



Harold Wisselink: ‘Ik heb bijzonder 
weinig respect voor snelheid’

HENGELO - Harold Wisselink is 
dit seizoen één van de titelkan-
didaten in de Dutch Supercar 
Challenge. Een aansprekende 
autoklasse in de Benelux. Wis-
selink rijdt niet alleen, maar 
maakt deel uit van een team met 
drie rijders. In een interview 
vertelt de 48-jarige autocoureur 
over zijn passie voor de sport en 
het rijden in deze spectaculaire 
competitie.

Harold Wisselink woont aan de 
Varsselring in Hengelo GLD en 
sterker nog, de 48-jarige heeft 
zelfs al vier huizen bewoond aan 
de rand van het fameuze circuit. 
Mede doordat de motoren aan 
het huis van de familie Wisselink 
langs scheurden, is de passie voor 
de motorsport ontstaan.

De 8-jarige Harold begon met 
crossen, maar moest op zijn der-
tiende al stoppen van zijn ouders, 
omdat hij regelmatig met kruk-
ken liep. Wisselink ging in Doe-
tinchem naar school en het was 
lastig fietsen, wanneer hij weer 
eens geblesseerd was. Op zijn 
achttiende begon hij aan Enduro, 
maar scheurde snel daarna zijn 
kruisband, waardoor dit avontuur 
ook weer over was.

Lange tijd lag de race-carrière van 
Wisselink stil, maar toen de kinde-
ren geboren waren in begin jaren 
90 begon het toch weer te krie-
belen. Harold kocht een kart en 
wist kon zich goed meten met de 
snelsten, maar had niet het ideale 
postuur om te karten. Vervolgens 
begon Wisselink met autoracen, 
ging met een Citroen AX de strijd 
aan en wist meteen mooie resulta-
ten te boeken.

Via verschillende competities is hij 
nu met zijn team één van de titel-
kandidaten in de Dutch Supercar 
Challenge. Wisselink rijdt met een 
BMW M1 130i en vormt een team 
met twee andere coureurs: Henk 
Tappel en Toon Rutgers.

Het team staat momenteel derde 
in het kampioenschap en eindig-
de tijdens de Gamma Racing Day 

tweemaal op het podium. Wisse-
link en zijn teammaten wisten ook 
al twee wedstrijden te winnen op 
Oschersleben. Wisselink: “Ja, ie-
der jaar dat ik rij win ik wel wat, 
maar nu gaan we voor het kampi-
oenschap.”

Tijdens een raceweekend rijden er 
altijd twee van de drie coureurs. 
Harold over het rijden in een team 
met meerdere coureurs: “Het is 
belangrijk dat de coureurs goed 
aan elkaar gewaagd zijn. Toon, 
Henk en ik zitten eigenlijk altijd 
binnen een halve seconde, dat is 
perfect.”

Momenteel 
derde in het 
kampioenschap

Tijdens een Dutch Supercar Chal-
lenge wedstrijd moet er verplicht 
een pitstop gemaakt worden. “Je 
moet minimaal een minuut in de 
pitstraat staan. Wanneer je maar 
een tiende eerder weggaat, krijg 
je een ‘drive-through penalty’ 
Je mag bijvoorbeeld ook niet bij 
de uitgang van de pitstraat gaan 
wachten totdat de minuut voorbij 

is, een pitstop vergt dus wel enige 
precisie. Wij houden daarom we 
altijd een seconde marge aan.”

De Dutch Supercar Challenge is 
misschien wel het kampioenschap 
met de meeste aanzien in de Be-
nelux. De wedstrijden worden 
op verschillende televisiezenders 
live uitgezonden. Er wordt gere-
den onder het internationale FIA-
reglement. “Niet iedere coureur 
krijgt zomaar deze internationale 
licentie. Je moet in andere kam-
pioenschappen laten zien dat je 
beschikt over een bepaalde basis-
snelheid en daarnaast moet je een 
fysieke test afleggen.”

Het kampioenschap rijdt op ver-
schillende circuits in Duitsland, 
België, Nederland en Engeland. 
Maar op welk circuit rijdt Wisse-
link het liefst?

“Op Spa Francorchamps en As-
sen. Ik vind het mooi om op snelle 
banen te rijden. Ik heb bijzon-
der weinig respect voor snelheid, 
daarom mag ik van mijn broers 
ook niet meer motorrijden. Maar 
ik denk wel dat dit één van mijn 
krachten is in het autoracen.’ Wat 
verbruikt nou zo’n auto? ‘Onze au-
to verbruikt één liter per twee ki-
lometer, dus erg zuinig is de BMW 
niet.”

Kom ook klaverjassen
VORDEN - Vanaf september t/m 
april organiseren Trudy en Dirk-
je elke tweede maandag van de 
maand een kaartavond. Momen-
teel zijn er alleen nog maar joke-
raars, ze zouden het leuk vinden 
om ook weer klaverjassers te ont-
vangen op de kaartavonden.

Jaren geleden zijn Trudy Haver-
kamp en Dick en Dirkje de Beus 
begonnen met het organiseren 
van kaartavonden in de kantine 
van VV Vorden. Later zijn deze 
verplaatst naar de Herberg, hier 
wordt nog steeds gekaart. Na het 

overlijden van Dick, nu 5 jaar ge-
leden, heeft Trudy het van hem 
overgenomen.

Data en opgave
Data kaartavonden, de maanda-
gen 12 september, 10 oktober, 14 
november, 12 december, 16 ja-
nuari (3e maandag), 13 februari, 
13 maart en 10 april. Opgave kan 
bij de Herberg (0575-552243), 
Dirkje (0650899424) of Trudy 
(0647084654). Deelname 3,50 
euro. Ook wordt er een verloting 
gehouden.

   

BoekStartbijeenkomst in 
de bibliotheek
HENGELO - Op woensdagmorgen 
21 september is er een Boek-
startbijeenkomst in bibliotheek 
Hengelo, van 10.00-11.00 uur. 
Het thema is deze bijeenkomst: 
‘Tuut tuut, vroem vroem’ over 
Vervoer.

De bijeenkomst is bedoeld voor 
ouders én hun kinderen. Veel ou-
ders worden al per mail uitgeno-
digd, omdat zij hun baby hebben 
aangemeld als lid van de biblio-

theek. Ook als uw baby of peuter 
nog geen lid is van de bibliotheek, 
bent u van harte welkom. De bij-
eenkomst is gratis.
Het adres is: Bibliotheek Hengelo 
(Gld), Sterreweg 10.
BoekStart is een landelijk project 
waarin consultatiebureau, ge-
meente en bibliotheek samenwer-
ken.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

   

 

Harold Wisselink. Foto: Henk Teerink

Bridgeles voor beginners en 
opfriscursus bridge
Gymnastiek voor de hersenen
Bridgen is net als schaken, dam-
men en biljarten een denk en 
concentratiesport, het wordt in 
clubverband gespeeld bij Brid-
geclub Bronkhorst met als thuis-
basis Restaurant Den Bremer Tol-
dijk, en in Keijenborg bridgeclub 
De Keij, onderdeel van de KBO,  
zij spelen in Dorpshuis de Horst, 
samen organiseren zij een brid-
gecursus voor beginners. Tevens 
is er een vervolg en opfriscursus 

om het geleerde nog meer uit te 
diepen. De lessen worden gege-
ven door Ruud Bijlo in een kleine 
groep. We starten in oktober. 

De kosten zijn € 75,= voor de cursus 
voor beginners 12 lessen, en de op-
friscursus € 60,= voor 10 lessen.
 
Inlichtingen of opgave bij 
Marijke Hilderink, tel. 0575-464170 
of m.hilderink@kickxl.nl

8 september 2016 - Sensire dag-
begeleiding in Vorden organi-
seert een Open Dag op zaterdag 
17 september aanstaande tussen 
9.30 tot 13.30 uur. Ieder die eens 
vrijblijvend een kijkje wil komen 
nemen en de nieuwe ruimte wil 
bewonderen is van harte welkom 
aan de Wiemelink 40 in Vorden. 
Diane Wesselink en Diana Bruil 
van Sensire zijn aanwezig voor de 
begeleiding.

Wat is dagbegeleiding?
Bij dagbegeleiding brengen ou-
deren een of meerdere keren per 
week gezamenlijk de dag door, 
buitenshuis. Alle nodige zorg of 
ondersteuning is aanwezig. Zij 
doen activiteiten die niet alleen 
leuk en gezellig zijn, maar die ook 
in allerlei opzichten bijdragen 

aan de gezondheid. Ze bewegen 
veel, ze handwerken of knutselen 
– dat is goed voor de fijne moto-
riek – en doen allerlei spelletjes, 
bijvoorbeeld om het geheugen te 
trainen. 

Iedereen die belangstelling heeft 
om de open dag te bezoeken, kan 
gerust binnenlopen. Voor een 
gratis hapje en drankje wordt ge-
zorgd. 

Meer informatie
Voor vragen of bijzonderheden 
kan men contact opnemen met 
Diane Wesselink of Diana Bruil, 
telefoon 0314 356424. Meer infor-
matie over Sensire is te vinden op 
www.sensire.nl of telefonisch aan 
te vragen via 0900 – 88 56 (24 uur 
per dag).

(Advertorial)

17 september: Open Dag 
dagbegeleiding Vorden

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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DEZE WEEK

DIT WEEKEND
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ELSTAR 
APPELEN

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

Natuurlijk Aldi!

HARIBO VROLIJKE 
DROP

VARKENS-
HAASSPIESEN*
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LUXE 
MEER-
GRANEN 
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www.boomkwekerijleemreize.nl

Voor een bijzonder assortiment
laan - park - tuin - en leibomen

Wij zien u graag in misschien wel het beste theater van Nederland!

WWW.AMPHION.NL

@amphion0314 schouwburgamphion

Hofstraat 159, Doetinchem

Een selectie uit ons aanbod...

Buurman & Buurman(3+) - Worden beroemd

Winterbloemen - Suburbia

Maya de Bij de musical (2+) - Maya en de pollenbollen

Bob Marley's reggae Night  - Rootsriders

De Verleiders - Slikken en Stikken 

F.C. De Rebellen - Voetbalentertainment

Plien & Bianca - Gaat het nog door? (herhaling) 

Woezel en Pip (2+) - Op zoek naar de sloddervos

Momix - Alchemia 

Maaike Ouboter - En hoe het dan ook weer dag wordt 

The Analogues  - Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band

STOMP - The 25th Anniversary Tour 

Hans Klok - House of Horror

André Kuipers - Ruimtevaartcollege (herhaling)

Purper - We Zullen Doorgaan 

The Supertramp Tribute Show - Century's Crime

Vrienten, Kooymans en De Groot

Omdenken  - De Lastige Kinderen? 

Wintercircus Arlette Hanson (4+)

Top 2000 Live - The 5 th

Het Zwanenmeer - Ballet met Live-orkest

Indecent Proposal

Op een mooie Pinksterdag - Met o.a. Lone van Roosendaal 

Hans Liberg - Tralalala

Sprookjesmusical Pinokkio (4+)

Mini & Maxi - Nu! (herhaling) 

A Chorus Line

Freek de Jonge - De Peiling 

Jeroen van der Boom

Jon van Eerd - Harrie let op de kleintjes

Ruth Jacott - Met live band & orkest 

De Marathon (Try out) - You'll never walk alone

Hair - Let the Sunshine in 

Wëreldbänd - Släpstïck

ISH (8+) - Dansspektakel: Elements of freestyle 

Tangarine - From Tucson with songs

Ernst, Bobbie & de rest (3+) - De Vakantieshow

Een Meeuw - Toneelgroep Oostpool 

Ashton Brothers II - Enfants Terribles!

Karin Bloemen - Volle bloei

28-9-2016

11-10-2016

16-10-2016

20-10-2016 

25-10-2016 

26-10-2016 

31-10-2016 

6-11-2016 

8-11-2016

10-11-2016 

11-11-2016 

12 en 13-11-2016 

15 en 16-11-2016 

22-11-2016

2-12-2016 

4-12-2016 

8-12-2016

9-12-2016 

11-12-2016

14-12-2016 

21-12-2016 

29-12-2016

7-1-2017

26-1-2017

29-1-2017

3-2-2017 

9-2-2017

10-2-2017

11-02-2017 

17 en 18-2-2017 

25-2-2017 

10 en 11-3-2017 

28 t/m 30-3-2017 

11-4-2017 

14-4-2017 

26-4-2017 

7-5-2017

11-5-2017

16-5-2017 

27-5-2017 

jeugd/familie

toneel

jeugd/familie

theaterconcert

toneel

show

cabaret

jeugd/familie

dans

theaterconcert

theaterconcert

show

show

theatercollege

muziektheater

theaterconcert

theaterconcert

show

jeugd/familie

theaterconcert

dans

toneel

theaterconcert

muziektheater

jeugd/familie

show

musical

cabaret

theaterconcert

toneel

theaterconcert

musical

musical

muziektheater

jeugd/dans

theaterconcert

jeugd/familie

toneel

show

cabaret

U komt toch ook in het 
seizoen 2016-2017?
Bestel uw

kaarten via

amphion.nl

zondag 16 oktober 2016

Maya de Bij 
en de Pollenbollen (2+)
Beleef dit kleurrijke en spannende avontuur live mee!



Vorden na eerste seizoenszege 
op gedeelde tweede plaats
Vordense equipe 
wint bij Leones 
met 0-1
VORDEN - In de uitwedstrijd in Be-
neden-Leeuwen heeft Vorden 1 af-
gelopen zondag haar eerste over-
winning van het seizoen behaald. 
Na een punt gehaald te hebben 
in de openingswedstrijd tegen 
SDOUC, werd het dus nu 0-1 en 
namen de geel-zwarten drie pun-
ten mee vanuit de Betuwe. Met 
vier punten uit twee wedstrijden 
staat het elftal van trainer Michel 
Feukkink op een gedeelde tweede 
plaats samen met Varsseveld, Spe-
ro en WAVV en dient het alleen 
AZC boven zich te dulden.

Vorden begon de wedstrijd door 
het initiatief te nemen in bal-
bezit. De opbouw van achteruit 
werd veelal uitgevoerd door Koen 
Oosterhuis die zich in liet zakken 
vanaf het middenveld en vandaar 
uit in de breedte Bas Kortstee en 
Stefan Eggink probeerde aan te 
spelen. Leones vond dit prima en 
liet zich inzakken op eigen veld. 
Het spel van Vorden was te traag 
en te weinig verrassend en tevens 
ontstonden er kleine slippertjes en 
slordigheden, waardoor Leones in 
de omschakeling enkele goede 
doelkansen kregen.

Het onrustige spel van Vorden 
werd niet afgestraft en toen het na 
een half uur nog steeds 0-0 stond, 
kreeg Vorden iets meer controle 
op het middenveld, werd er af en 
toe ook aanvallend iets afgedwon-
gen en kreeg het via Stefan Eggink 
ook nog een doelkans na een vrije 

trap van Koen Oosterhuis. Na de 
rust kwam Vorden sterker het veld 
weer op dan Leones en speelde 
het directer, dwingender en was 
het ook veel dreigender voorin. 
Na een kwartier resulteerde dit in 
de 0-1 toen Frank Hiddink snel en 
goed reageerde nadat een inworp 
van Stefan Eggink slecht werd in-
geschat door Leones en pardoes 
voor de voeten viel van de sterk 
spelende spits van Vorden. Vorden 
was ‘los’ en direct daarna kreeg we-
derom Frank Hiddink de kans op 
0-2. Natuurlijk voelde Leones zich 
nog niet verslagen en kwamen zij 
in het laatste kwartier nog wel een 
paar keer goed op zetten, maar de 
beste kansen bleven voor Vorden. 
Zo kwam na een prima combi-
natie tussen Koen Oosterhuis en 
de voor Ate Barendsen ingeval-
len Daan Horstman de bal vanaf 
de achterlijn terecht bij Wiebe de 
Jong. Deze schoot de bal keihard 
in de loop binnen maar met een 

prachtige reflex behield de doel-
man Leones in de wedstrijd. Na 
96 minuten werd er afgefloten en 
konden de drie belangrijke punten 
mee de bus in naar Vorden.

Shirts
Afgelopen zaterdag heeft Vorden 
JO19-1 (A1) tijdens de eerste thuis-
wedstrijd van dit seizoen nieuwe 
shirts overhandigd gekregen van 
haar nieuwe shirtsponsor Bruna-
Vorden. Vlak voor de wedstrijd 
tegen Diepenveen JO19-1 kreeg 
eigenaresse Carmen Rondeel een 
mooie bos bloemen en werd be-
dankt door zowel trainer Michiel 
Barink en bestuurslid sponsoring 
Hans Boers. Naast een compleet 
tenue heeft Bruna-Vorden de oud-
ste spelers van de Vordense jeugd-
afdeling ook nieuwe trainingspak-
ken gegeven, zodat het jeugdelftal 
dat uitkomt in de eerste klasse ook 
buiten de lijnen er prima bij loopt.

STEENDEREN - Dinsdag 6 septem-
ber was de jaarlijkse bustocht. 
Door de grote deelname, 54 men-
sen, was er ook een heel grote 
bus nodig. Het begon al goed, de 
bus kon in Steenderen niet op het 
marktplein terecht, die stond vol 
met kermis-’speeltjes’.

Maar alle mensen die zich hadden 
opgegeven stapten of aan de Bur-
germeester Smitsstraat in Steen-
deren of bij Herfkens in de bus. 
Het was te warm in de bus, von-
den de reizigers. De airconditioner 
werkte niet goed, helaas. Wel een 
mooie rit over de Holterberg naar 
Ommen, voor een rondvaart over 
de Vecht.

Extra rondje
Omdat de boot op de afgespro-
ken tijd nog niet beschikbaar was 
gaf de chauffeur een extra rondje 
en liet een stuk rond Ommen 
en Dalfsen zien. Eenmaal op de 
boot beneden koffie met een lek-
ker stuk vlaai en voor degenen die 
de trap op konden, boven lekker 
‘uitwaaien’. Daarna werd er vóór 
de bus een foto gemaakt en weer 
met de bus naar restaurant ‘Het 
Bonte Paard’ in Dijkerhoek waar 
in vlot tempo een goed verzorgd 
driegangenmenu gepresenteerd 
werd. Een kwartiertje later dan ge-
pland kwamen de deelnemers op 
vertrekplaats terug.

Inloopspreekuur iPad
Donderdag 8 september was het 
eerste inloopspreekuur voor men-
sen met een iPad. Ricky Borgonjen 
had het hartstikke druk. Vijf men-
sen wilden graag geholpen wor-
den. Conclusie: er is behoefte aan 
zo’n spreekuur.

Donderdag 22 september van 
10.30 tot 11.30 uur kan iedereen, 
ook niet-KBO-leden, weer terecht 
voor hulp met de iPad. Dan zijn 
twee mensen aanwezig om te hel-
pen of om vragen te beantwoor-
den. Vervolgens is er elke veertien 
dagen een inloopspreekuur: don-
derdag 6 oktober, 20 oktober, 3 no-
vember en zo verder.

Bustocht KBO IJsselsenioren

De busreis kon op grote belangstelling rekenen. Foto: PR

Bruna-Vorden nieuwe shirtsponsor van Vorden JO19-1. Foto: PR

Cross
“Ze ploegen dat hele grasveld 
om joh”, zeg ik verbaasd te-
gen mijn vriend. “Ja, het is een 
cross”, antwoordt hij. Wederom 
val ik roemloos door de mand als 
import-Achterhoeker. Een cross 
vindt blijkbaar plaats op zande-
rig terrein. En deze week zelfs op 
het terrein achter ons huis. De 
kinderen zijn er niet weg te slaan, 
ik had kunnen weten dat modder 
magischer is dan gras. En ik had 
moeten weten dat het iets met 
lawaai was. Zeker na acht jaar 
klei en weiland. Maar ik moet het 
bekennen, ik heb in die acht jaar 
nog nooit de tijd genomen om 
een cross van dichtbij te bekijken.

Nu heb ik sowieso weinig op met 
de snelheid van twee wielen. Bij 
het bestijgen van een elektrische 
fiets slaak ik al een gilletje. En 
toen ik van de zomer voor het 
eerst in mijn leven een scooter 
bereed, heb ik doodsangsten 
uitgestaan. Het liefst was ik ach-
terop gaan zitten en had mijn ar-
men strak om mijn eigen coureur 
gedrukt, maar ik gaf weinig van 
mijn angst prijs. Al na de eerste 
bocht stond ik trillend voor het 
stoplicht te snikken. Wellicht is 
het de volgende keer slimmer om 
te oefenen op een landweggetje, 
in plaats van in het centrum van 
Florence.

Sinds vanochtend scheuren er 
motoren achter het huis, ze ja-
gen door modderige bochten 
en springen over neergelegde 
bulten. Het is een beetje als rol-
schaatsen, denk ik. Als de moto-
ren straks zwijgen, hoor ik ze nog. 
De kinderen rennen actief op en 
neer tussen thuis en daar, met ge-
kochte drank- en patatmunten en 
het laatste nieuws uit hun volge-

propte monden. “Er was een am-
bulance, want hij kon zijn been 
helemaal niet meer buigen!” Zie 
je wel, denk ik. Gevaarlijk spul, 
niks voor mij.

Maar als om twee uur ‘s middags 
het zoveelste startsein klinkt, 
sta ik alsnog glunderend naast 
de baan. Met een papieren pols-
bandje om en de ogen op scherp. 
Want wat er nu van de bulten af-
rolt is als een sprookje en een blij-
spel tegelijk. Rubberlaarzen en 
klompjes suizen over de donker-
bruine weg, met sportbroekjes en 
overalls aan. In eigen tempo en 
op eigen rijwiel. Mountainbikes 
halen loopfietsen in en crossfiet-
sen lappen roze fietstassen. Er 
stopt een jongetje omdat hij zijn 
schoen verloren is, twee vriend-
jes keren samen om omdat ze de 
bulten nogmaals willen berijden 
en ik ben niet de enige die glimt 
van geluk. Naast mij stoten wild-
vreemden elkaar aan. Collectief 
vertederd en verenigd.

Het is een afspiegeling van de 
ideale wereld, mijmer ik hoop-
vol. Onbevangen en als vanzelf 
tolerant. Met een lief boogje om 
elkaars’ ruimte heen en een gnif-
fel van herkenning. Rode wangen 
van inspanning en dikke tranen 
van teleurstelling. Puur, echt en 
onomwonden. Kinderen. Ons 
grote voorbeeld in het klein. En 
dan bedenk ik me direct dat ik me 
nooit meer stoerder ga voordoen 
dan ik ben. Niet op rijwielen zal 
stappen die me angst aanjagen 
en altijd mijn gympen zal blijven 
dragen. Alle dagen. Net als deze 
blagen.

En gitzwart gaan ze weer naar 
huis, op naar nagelborstels en Ro-
bijn. En ze zingen van het trapje 
naar het raamkozijn.

EvaSchuurman
Column

(Advertorial)

Avondvullend programma 
met de titel ‘De Oude Droom’ 
in het Kulturhus in Vorden
Zaterdagavond 1 oktober 20.00 
uur verzorgen het zangduo Rita 
& Wendy samen met de Konink-
lijke Enschedese burgerhar-
monie en verteller Gery Groot 
Zwaaftink een avondvullend 
programma met de titel ‘De 
Oude Droom’ in het Kulturhus 
in Vorden.

Met een première in Vorden, op 
1 oktober en een tweede concert  
8 oktober in Enschede hopen ze 
een aantal concerten te verzorgen 
die zowel voor het orkest als voor 
de zangeressen uitdagend en 
motiverend zijn. ‘We konden nu 
opeens liedjes uitkiezen waarvan 
we voorheen alleen maar durfden 
te dromen. En dat verklaart ten 
dele de titel van dit programma.

‘Tegen de achtergrond van een 
roerige wereld willen we een 
positieve boodschap brengen 
met liedjes over liefde en vriend-
schap, hoop en idealen. Gery 
Groot Zwaaftink onderstreept dit 

thema van het programma nog 
eens met zijn teksten en authen-
tieke manier van vertellen’. 

We hebben bewust gekozen voor 
het Kulturhus in Vorden. We kun-
nen nu alleen maar hopen dat 
Vorden nieuwsgierig is geworden 
en graag dit jubileum met ons 
mee komen vieren’.

In de voorverkoop kost een 
kaartje €10,- en deze zijn te ver-
krijgen bij Het Kulturhus of Bruna 
in Vorden. Of digitaal te bestellen 
via www.ritaenwendy.com. Aan 
de zaal kost een kaartje € 12,50.
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Opening muziekkoepel

Het aftellen is 
begonnen
VORDEN - Het bestuur van Stich-
ting Muziekkoepel Vorden zet 
deze week de laatste puntjes op 
de i. Alle geplande werkzaamhe-
den zijn uitgevoerd en het ziet er 
fantastisch uit. Het is een periode 
van hard werken geweest, maar 
daar hebben ze er graag voor over 
gehad.

Muziektent of muziekkoepel?
De benaming muziektent dateert 
uit de eind 16e eeuw, toen mili-
taire muziek een steeds grotere 
rol ging spelen. De troubadours 
die vanuit de compagnie steeds 
verder werden uitgebreid en uit-
eindelijk uitgroeiden tot complete 
muziekkapellen brachten vanuit 
een legertent hun klanken ten ge-
hore. Als je de muziekkoepel nu 

ziet, is het maar al te goed te be-
grijpen waarom het geen muziek-
tent is genoemd. Een stukje cultu-
reel erfgoed dat zo is opgeknapt 
verdient volgens de betrokkenen 
een betere naam. 

Een plafond met verschillende 
lichtpatronenm bestaande uit 104 
led-lampen, siert bij avond de 
koepel. De schitterende tegelvloer, 
het dak en het fraaie schilderwerk 
maken het compleet. De eiken zit-
tingen op de rand en de rolstoel-
vriendelijke oprit, maken het voor 
iedereen toegankelijk.

Opening
De opening van de muziekkoepel 
op zondag 18 september en zal 
beginnen om 14:00 uur. Dan zal 
de naam van het terrein bekend-
gemaakt worden. Ook zal de pan-
nakooi officieel in gebruik geno-
men worden. Tot slot zal tijdens 
de openingsceremonie met een 

hoogwerker de kers op de taart 
geplaatst worden. Na deze han-
delingen kan het feest beginnen. 
De Bankdirecteuren zorgen voor 
de muzikale invulling. Ook is er 
een speciale kinderhoek ingericht, 
met springkussen en andere leuke 
bezigheden, waaronder de beken-
de ranjakoe van Univé.

Er is ook aan de innerlijke mens 
gedacht, een hapje en een drankje 
zullen niet ontbreken. Op het ter-
rein staat een grote tent en op ver-
schillende plekken is een parasol 
van waaruit het feest kan worden 
gadegeslagen.

De toegangswegen zullen veran-
deren in een eregalerij van ver-
schillende ondernemers en instel-
lingen die op welke manier dan 
ook een steun in de rug zijn ge-
weest. De entree is gratis, maar de 
minikoepel staat altijd in de buurt 
voor een vrije gift.

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - De uitslag van don-
derdag 8 september, de tweede 
avond van de eerste ronde van 
de competitie 2016/2017.

In de A-lijn veertien paren, in de 
B-lijn acht paren en in de C-lijn elf 
paren met een stilzit. Het was een 
rustige avond met in de uitslag zo-
wel in de A-lijn als in de C-lijn, drie 
paren boven de 60%, hoge scores 
dus!
Uitslag: Lijn A: 1. Inge &Reint Pel-
lenberg 67,36%, 2. An Wortel & 
Paul Niks 62,85%, 3. Emmy Ste-
geman & Joop ten Holder 60,42%. 
Lijn B: 1. Theo Damen & Theo 
Schut 58,33%, 2. Meijert Kers 
& Gerrit Vorselman 56,25 %, 3. 
Riet Botschuyver & Dinie Mijnen 
52,78%. Lijn C 1. Paulien Gasseling 

& Minie Peters 66,82%, 2. Wil ten 
Holder & Bert Nijenhuis 64,17% 
3 Joke Jeninga & Diny Volkers 
60,63%.

Op donderdag 15 september is de 
derde avond van de eerste ronde. 
Afmelden minstens vóór 12.00 uur 
op de wedstrijddag via het mo-
biele nummer van de club: (06) 
25198329.
Binnenkort start een nieuwe be-
ginnerscursus bridgen en ook weer 
een cursus voor gevorderden, ge-
geven door Ruud Bijloo en Marijke 
Hilderink. Wilt u leren bridgen of 
uw meedoen met de cursus gevor-
derden, kunt u zich hiervoor alvast 
opgeven bij Marijke Hilderink, e-
mailadres m.hilderink@kickxl.nl, 
telefoonnummer (0575) 464170.

   

Bestemmingsplan Zelhem, 
Keijenborgseweg 12
ZELHEM - T2 Groep B.V. heeft na-
mens haar opdrachtgever de wij-
ziging van het bestemmingsplan 
aan de Keijenborgseweg 12 te 
Zelhem verzorgd, en inmiddels 
is het voorontwerp gereed.

“Het betreft het verplaatsen van 
het bouwvlak waarmee we de ver-

vangende nieuwbouw van een wo-
ning op dit kavel mogelijk maken. 
Het voorontwerp is te vinden op 
de website www.t2groep.nl. Heeft 
u ook nieuwbouw plannen, of zit 
u eraan te denken om uw woning 
aan te pakken, kijken dan ook eens 
op onze site.” Een afspraak maken 
kan natuurlijk ook.

   

Woonbeurs Zutphen 
Beursvloer
Interieurtips van 
Michiel de Zeeuw
ZUTPHEN - Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek houdt op zater-
dag 17 september de Rabobank 
Woonbeurs op hun vestiging aan 
de Dreef 6 in Zutphen. Een in-
formele en informatieve woon-
markt voor iedereen die zijn 
droomhuis wil realiseren. Naast 
de financieel adviseurs van de 
bank zijn Eggink Maalderink Ga-
rantiemakelaars, Thoma PostJr 
Makelaars, Tap & van Hoff nota-
rissen en Karwei Zutphen aan-
wezig om bezoekers stap voor 
stap naar hun droomhuis te be-
geleiden.

Belangstellenden kunnen zon-
der afspraak binnenlopen tussen 
10.00 en 16.00 uur op de Rabo-
bank-vestiging aan de Dreef 6 in 
Zutphen. Daar kunnen bezoekers 
informatie inwinnen bij financieel 
adviseurs van de Rabobank en de 
verschillende andere standhou-

ders. Bijvoorbeeld een berekening 
van wat ze maximaal kunnen le-
nen en wooninspiratie van de ma-
kelaar, notaris en bouwcentrum.

Michiel de Zeeuw
Naast de lokale experts is ook in-
terieurarchitect Michiel de Zeeuw, 
bekend van onder ander RTL 
Woonmagazine, de hele dag aan-
wezig op de beurs. Hij verzorgt om 
11.00 én 13.00 uur een presentatie 
voor alle aanwezigen. Bezoekers 
kunnen hun foto’s, plattegronden 
of tekeningen meenemen naar de 
woonbeurs en kans maken op een 
persoonlijk gesprek met Michiel. 

Aanmelden voor deze presentatie 
is wel nodig, want het aantal plaat-
sen is beperkt. Dat kan op de dag 
zelf of vooraf via www.kennisvloer.
nl.

De woonbeurs is gratis toegan-
kelijk voor iedereen. Aanmelden 
voor een persoonlijk gesprek met 
Michiel de Zeeuw en meer infor-
matie op: www.kennisvloer.nl.

   

Kaartclub Vorden zoekt 
nieuwe kaarters
VORDEN - Op maandag 26 sep-
tember start het nieuwe kaart-
seizoen in Vorden weer. De groep 
55-plus kaarters is op zoek naar 
nieuwe leden. Zowel jokeraars 
als klaverjassers (Amsterdams) 
zijn welkom.

De vaste kaartmiddag is op maan-
dag van 14.00 tot 16.30 uur. De ge-
zellige middag is in het zaaltje van 
cafetaria Plaza aan de Dorpsstraat 
in Vorden. Voor meer informatie 
kan men contact opnemen met 
Wil Wijs (0575-552628) of Ans van 
Eldik (0575-555668).

VORDEN - De aftrap van de nationale sportweek komt snel in zicht. Dit 
gebeurt in Bronckhorst met een scholentoernooi touwtrekken voor 
de groepen 7 en 8 van de basisscholen van de hele gemeente. Op zon-
dag 18 september vormt het terrein van touwtrekvereniging Vorden 
aan de Ruurloseweg 110 in Vorden het passende decor. Het toernooi 
begint om 10.00 uur.

Touwtrekken kennen de meeste 
kinderen wel maar dat het echt een 
internationale sport is, daar kijken 
de kinderen toch wel van op. Bij 
een aantal scholen van Hengelo 
en Vorden zijn mensen van de 

touwtrekvereniging langs geweest 
om het één en ander uit te leggen 
maar vooral ook om de kinderen 
te laten ervaren wat touwtrekken 
is. Dat was bij al deze scholen een 
succes, de kinderen waren erg en-

thousiast. De kinderen kunnen 
zich in teams van zes jongens en/
of meisjes aanmelden op school 
of via g.uilenreef@hetnet.nl. Ook 
kunnen de kinderen zich individu-
eel aanmelden zodat er ter plekke 
een team gevormd kan worden. 
Opgave kan nog tot ‘s morgens half 
10. Maar omdat de organisatie de 
kinderen die mee doen een leuk 
aandenken wil geven zou het fijn 
zijn dat de aanmeldingen voor 15 
september binnen zijn.

Touwtrekken bij aftrap nationale 
sportweek

Leerlingen van de Piersonschool in actie. Foto: PR

De muziekkoepel in 1980. Foto: PR

Dat bijzondere evenement nog eens bekijken?

Foto.nl
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Crossers en publiek genieten volop van eerste Stugge 
Veer Cross
WICHMOND - Voor sommigen 
was de Stugge Veer Cross in 
Wichmond zondag de kans om 
eens mee te doen aan een echte 
wedstrijd. Maar ook winnaar Bas 
Klein Haneveld uit Vorden was 
duidelijk: “Dit is puur voor de 
fun.”

Door Luuk Stam

Een motorcross op het kermister-
rein van Wichmond, het was de 
droom van de mannen van cross-
groep De Stugge Veer. De groep 
van crossers die sinds een paar jaar 
samen optrekt, vond dat er voor 
amateurcrossers in de regio te wei-
nig podium was. Daarom sloegen 
ze samen met de leden van Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld de han-
den ineen om zelf een cross te or-
ganiseren.
Die kwam er. Zondag was de al-
lereerste editie van de Stugge Veer 
Cross op het terrein dat ligt inge-
sloten tussen de Baakseweg en de 
Lindeselaak in Wichmond. Wat het 
grootste gedeelte van het jaar niet 
meer is dan een doodgewoon gras-
veld werd voor de gelegenheid om-
getoverd tot een heuse crossbaan, 
compleet met starthek, haakse 
bochten en verschillende spring-
bulten.
Deze eerste editie is direct een 
groot succes. Met een strakke 
baan, een vol deelnemersveld, 
veel publiek, twee enthousiaste 
speakers en een lekker weertje lijkt 
het plaatje dat de initiatiefnemers 
vooraf voor ogen hadden wel erg 
veel op de werkelijkheid. “Het gaat 
super”, stelt organisator Sebastiaan 

Hamer - lid van De Stugge Veer en 
bestuurslid van Jong Gelre - halver-
wege de middag tevreden vast.
Super gaat het ook voor de 23-jari-
ge Bas Klein Haneveld uit Vorden. 
Hij zet met grote overmacht beide 
manches in de koningsklasse van 
vandaag, de MX1, naar zijn hand. 
De Stugge Veer Cross is dan ook 
van een heel ander kaliber dan 
het Europees Kampioenschap en-
duro, waarin Klein Haneveld actief 
is. “Het is altijd goed om de motor 
weer even te voelen”, geeft de Vor-
denaar aan. “Maar dit is puur voor 
de fun. Gewoon lekker crossen.”
Dat laatste geldt voor een groot 
deel van de deelnemers hier in 
Wichmond. Naast de razendsnelle 
motoren in de MX1 en de MX2 
gaat het starthek deze zondag ook 
los voor quads, brommers en voor 
kinderen op fietsjes. Zelfs de aller-
kleinsten gaan op een loopfietsje 
de baan rond. Een klein rood oud 
vrachtwagentje met een grappige 
toeter is gebombardeerd tot be-
zemwagen en controleert na elke 
manche of de 430 meter lange baan 
weer leeg is.
Als de baan is vrijgegeven, kunnen 
er hier zomaar mannen achter het 
starthek staan die nog nooit eerder 
meededen aan een georganiseer-
de wedstrijd. “Wij zijn onervaren 
amateurcrossers”, vertelt Marijn 
Besselink uit Zelhem. Crossen doet 
hij doorgaans met zijn vrienden op 
het bouwland. “Dit is wel even wat 
anders”, vindt Luuk Kelderman uit 
de Velswijk. “Op het maïsland is het 
vooral rechtdoor en gaan. Dit is stu-
ren, remmen, schakelen, springen. 
Je gaat helemaal kapot.”

Gelukkig kunnen Besselink en Kel-
derman rekenen op de steun van 
heel wat meegekomen familiele-
den en vrienden uit Keijenborg en 
omgeving. Op het rennerskwartier 
hebben zij een waar kampement 
opgeslagen, compleet met barbe-
cue en bier. Het is de eerste keer dat 
de ruim twintig man grote groep op 
deze manier naar een streekcross 
trekt. “Maar het bevalt heel erg 
goed”, zegt Marco Sessink, wiens 
zoon Thom (9) met zijn quad van-
daag één van de jongste deelne-
mers is.

Tussen al het crossgeweld door is er 
in de grote tent naast de baan ook 
plek voor een hapje en een drankje. 
Na afloop van de cross is hier live-
muziek. Al met al is het vandaag 
net alsof er oude tijden herleven. 
Na elke wedstrijd rijdt het vracht-
wagentje een rondje en de volgen-
de rijders kunnen direct van start. 
“Het gaat allemaal zo gemoedelijk”, 
merkt een toeschouwer op. “Op z’n 
janboerenfluitjes”, voegt een ander 
toe. “Zo is de Zwarte Cross ooit ook 
begonnen.”
Behalve een lichtgewonde crosser 

waarvoor een ambulance moet 
komen, verloopt de eerste Stugge 
Veer Cross zonder noemenswaar-
dige incidenten. De crossers zijn 
dan ook tevreden. “Ze zijn hier met 
niks begonnen”, weet de snelste 
man van vandaag, Bas Klein Ha-
neveld. “Er zit veel werk in, maar 
ze doen het goed.” Of er een vol-
gende editie komt? “Daar gaan we 
zeker voor bij elkaar zitten”, geeft 
organisator Sebastiaan Hamer 
aan. “Waarschijnlijk was dit niet 
eenmalig.”

MX1-rijder Nico Freriks uit Hengelo geeft gas tijdens de eerste editie van de Stugge Veer Cross in Wichmond. Foto: Luuk Stam

Afvallen ná de vakantie; een jaarlijks terugkerend ritueel?
“In de vakantie nemen we het 
er nog even van, daarna gaan 
we weer lijnen”. Een veel ge-
hoorde uitspraak. Vol goede 
moed beginnen en met behulp 
van de sportschool, pillen, 
shakes, nieuwe methodes of 
diëten afzien om het gewens-
te gewicht te bereiken. Afval-
len lukt vaak nog wel, maar 
dan… Velen vallen na verloop 
van tijd weer terug in hun ou-
de patroon. Daarmee behoort 
ook deze afvalpoging tot een 
jaarlijks terugkerend ritueel.

Het doorbreken van de vicieu-
ze cirkel
De meeste mensen weten wat 
ze moeten doen of laten om af 
te vallen, maar niet hoe ze de 
vicieuze cirkel van afvallen en 
aankomen moeten doorbreken. 
Belangrijk is dat gewichtsreduc-
tie geleidelijk plaats vindt om fy-
siek, mentaal en emotioneel aan 
een nieuwe leefstijl te wennen. 
Dat vraagt tijd, geduld, doorzet-
tingsvermogen én inzicht. Want 
heeft u zich wel eens afgevraagd 
waarom u een bepaald eetpa-
troon heeft? Eet u uit verdriet, 
frustratie, eenzaamheid, ver-
veling, stress, vanwege een ne-
gatief zelfbeeld? Of is eten een 
verslaving geworden? Zolang u 
deze ingesleten oorzaken en ge-
woontes niet aanpakt, blijven ze 
uw afvalpogingen saboteren.

Overgewicht, gedrag en belem-
merende factoren kunnen dus 
niet los van elkaar worden ge-
zien. Hulp die veelal nodig is, 
bestaat niet uit het zoveelste di-
eet of de sportschool, maar on-
dersteuning bij het leren grip te 

krijgen op uw (eet-) gedrag. Wij 
horen vaak: “Zoiets simpels als 
eten moet ik toch zelf kunnen”. 
Hulp vragen kan dan een gro-
te stap zijn. Uit ervaring weten 
wij dat deskundige begeleiding 
helpt om het proces van afvallen 
minder zwaar te maken en vol te 
houden. 

Sinds 2009 hebben wij hiervoor 
een bijzondere oplossing be-
schikbaar: het Equili® Gezond Ge-
wicht Programma. Dit multidisci-
plinaire programma helpt u met 
gezonder eten, meer bewegen 

en met name de onderliggende 
oorzaken van uw eetgedrag aan 
te pakken. Door deze alles om-
vattende werkwijze bereikt u een 
duurzame gedrag- en leefstijlver-
andering. Hierdoor lukt het u wél 
om de vicieuze cirkel te doorbre-
ken en staat u volgend jaar niet 
weer voor hetzelfde probleem.

Hoe werkt het Equili® Gezond 
Gewicht Programma?
Met intensieve hulp van uw 
coach/therapeut én diëtist ver-
andert u stapsgewijs  uw leefstijl 
en krijgt inzicht in uw verborgen 

patronen, de echte redenen van 
uw (eet-) gedrag en hoe daar 
mee om te gaan. U leert onder 
andere grenzen te stellen, om 
te gaan met stress en emoties 
en een positiever zelfbeeld en 
meer zelfvertrouwen te ontwik-
kelen. Negatieve invloeden van-
uit uw directe omgeving krijgen 
daardoor minder vat op u. Uw 
(eet-) gedrag zal hierdoor als 
vanzelf veranderen.
Uiteraard krijgt u ook meer in-

zicht in wat gezonde voeding en 
leefstijl inhoudt. Geen (streng) 
dieet, maar leren om bewuste 
keuzes te maken, waarbij genie-
ten van eten weer centraal staat. 
Geen sportschool, als u dat niet 
wil. Ontdek dat er meer en ande-
re manieren van bewegen zijn, 
die bij u passen. U komt beter in 
uw vel te zitten en ervaart meer 
motivatie en ontspanning, waar-
door het proces van afvallen een-
voudiger vol te houden is.

Intensieve en persoonlijke 
begeleiding naar een blijvend 
resultaat.
Het basis begeleidingstraject 
duurt 36 weken. Wij stemmen 
onze begeleiding volledig op 
uw individuele behoefte af, 
eventueel in samenspraak met 
uw huisarts of specialist. Naast 
praktisch voeding- en dieetad-
vies, krijgt u intensieve per-
soonlijke coaching, oefeningen, 
een beweegmonitor en - plan 
en begeleiding in de praktijk. U 
heeft de beschikking over een 
eigen online werkomgeving. 
Ook krijgt u na afronding van 
het traject nazorg.

De eerste stap, bel ons!
Het Equili® Programma wordt 
voor de regio Zutphen-Lochem 
o.a. aangeboden vanuit Bathmen 
en Vorden. Voor een persoonlijk 
en kosteloos informatiegesprek 
met uw coach en diëtist (zie foto) 
of aanvullende informatie kunt 
u contact opnemen via telefoon 
0544 375131, info@equili.nl of 
kijk op www.equili.nl

Equili® Gezond Gewicht Programma

Trudy Tolkamp, diëtist  en Cora Mossel, coach/therapeut

(Infotorial)
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Fashion & Art EventsFashion & Art Events

Kerkplein VordenKerkplein Vorden

    

  

  Zondag 18 septemberZondag 18 september

   13.00 – 17.00 uur   13.00 – 17.00 uur

11
ee
 Fashion & Art Event: Fashion & Art Event:     13.30 uur    13.30 uur

22
ee
 Fashion & Art Event: Fashion & Art Event:     14.30 uur    14.30 uur

  3  3e  e  
Fashion & Art Event:    15.30 uur  Fashion & Art Event:    15.30 uur  

Geniet tussen de Fashion & Art EventsGeniet tussen de Fashion & Art Events

 van het veelzijdige aanbod dat van het veelzijdige aanbod dat

 Vordense Ondernemers u bieden Vordense Ondernemers u bieden

  

(Infotorial)

Rugpijn is geen eenheidsworst
Kent u dat: u zit op een verjaardag en daar komt ter sprake dat 
u last van uw rug heeft. Vervolgens blijkt dat de verschillende 
andere aanwezigen zelf ook rugpijn hebben en de adviezen over 
behandelingen en oefeningen vliegen u om de oren.  Toch blijkt in de 
praktijk vaak dat iets wat bij de ene persoon wel helpt, bij de andere 
persoon niet effectief is. 

Geen enkele rug is hetzelfde
De reden dat niet elke rugklacht 
op dezelfde manier opgelost kan 
worden is dat rugpijn geen een-
heidsworst is. Ook al lijken rug-
klachten soms erg op elkaar, de 
onderliggende reden waarom een 
rug pijn doet kan heel anders zijn. 
Soms ligt de oorzaak van de pijn 
niet eens in de rug zelf, maar bij-
voorbeeld in slecht bewegende 
heupen. Bovendien zijn heel veel 
andere factoren van belang: licha-
melijk belasting en houdingen zo-
wel thuis als op het werk, hobby’s 
en sport, levensstijl, andere ge-
zondheidsproblemen enzovoort. 
Geen enkele rug is daarom het-
zelfde.

Maatwerk
Omdat elke persoon anders is en 
onder andere omstandigheden 
klachten heeft ontwikkeld is de 
oplossing ook niet voor iedereen 
hetzelfde. Iedere patiënt wordt 
bij Chiropractie Zutphen zorgvul-
dig beoordeeld om vast te stellen 
waardoor de klachten ontstaan 
zijn. Hierbij komt het hele be-
wegingsapparaat aan bod, want 
mogelijk ligt de primaire oorzaak 
helemaal niet in de rug zelf. De be-
handeling is maatwerk, afgestemd 
op de afwijkingen die we constate-
ren en de behoeftes en doelstellin-
gen van de patiënt. 

Rugklachten ontstaan door 
verkeerde gewoontes  
Rugpijn komt doorgaans niet uit 
de lucht vallen. Vaak doen men-
sen ongemerkt dingen verkeerd 
waardoor de klachten zijn ont-
staan. Hier wordt nadrukkelijk bij 
stilgestaan en adviezen gegeven 
hoe gewoontes aangepast kunnen 
worden. Dit is niet altijd even mak-
kelijk, maar wel noodzakelijk aan-
gezien klachten anders snel terug 
kunnen komen. 

Persoonlijke benadering
Bij Chiropractie Zutphen behan-
delen we u als persoon met rug-
klachten, niet als een paar pijnlijke 
spieren en gewrichten in uw rug. 
Alle relevante factoren worden in 
kaart gebracht en pas dan wordt 
bepaald welke aanpak voor uw 
rug de grootste kans op succes 
geeft. Door onze persoonlijke be-
nadering en behandeling op maat 
kunnen wij resultaat boeken, waar 
andere therapieën faalden.

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl
U kunt zonder verwijzing een 
afspraak maken.
Chiropractie wordt vaak 
(groten-)deels vergoed vanuit het 
aanvullend pakket. 
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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:
Maandag & vrijdag 08.30-12.30 uur
Dinsdag, woensdag & 
donderdag 13.00-17.00 uur

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

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

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

B en w bereiken?
Maak een afspraak via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl. 
Langskomen kan ook tijdens het inloop-
spreekuur iedere dindag van 17.00-17.30 uur.

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

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

Kans voor u?
Duurzame stroom afnemen via solarpark   
De Kwekerij kan nu
De aanleg van solarpark De Kwe-
kerij aan de rand van Hengelo is 
in volle gang! De 7.000 zonnepa-
nelen die 500 huishoudens van 
duurzame zonnestroom kunnen 
voorzien, liggen er inmiddels en 
sinds begin augustus leverden 
ze al 300.000 kWh zonnestroom 
aan bijna 100 huishoudens! 
Afgelopen tijd zijn duizenden 
meidoorns geplant en binnenkort 
start de verdere groenaanplant, 
waardoor het steeds meer een 
echt park gaat worden! 

Energie uit achtertuin
Solarpark De Kwekerij is ont-
wikkeld door NL Solarpark De 
Kwekerij BV, samen met Lodewijk 
Hoekstra en Nico Wissing van NL 
GreenLabel, Sunwatt BV, onder-
deel van Willem-Bernard Investe-
ringsmaatschappij, B&W Energy 
Nederland B.V en energiecoöpe-
ratie Qurrent. Vanuit de gemeente 
en de provincie is volop mede-
werking verleend. Doel van het 

initiatief is te laten zien dat zonne-
energie uit ‘uw achtertuin’ ook 
samen kan gaan met een prachtig 
park. Behalve grootschalige duur-
zame energie opwekking heeft 
het park een wereldprimeur: een 
toegankelijk landschappelijk park 
met wadi’s, speel- en wandelgele-
genheden, bloemrijke grasvelden 
en bijzondere bomen. 

Bezoek
Afgelopen tijd kwamen al 
verschillende geïnteresseerde 
groepen kijken naar het park in 
deze opzet. Andere gemeenten, 
ondernemers en energiecoöpe-
ratie. Ook inwoners van Hengelo 
bieden de initiatiefnemers graag 
de kans een kijkje te nemen. 
Hierover staat binnenkort meer 
informatie in Contact Midden. 

De planning is dat solarpark 
De Kwekerij in het voorjaar open 
gaat. De beplanting is dan sterk 
genoeg. Begin mei 2017 wordt 
het park geopend en kan iedereen 
het naar hartelust gaan bezoeken. 
Ook alvast wat meer zien van het 
park? Bekijk een filmpje op www.
bronckhorst.nl, zoek op solarpark 
De Kwekerij.   
  

Profiteer mee!
Zoals gezegd krijgen de eerste 
klanten van deze Bronckhorster 
zonnestroom uit de ‘eigen 
achtertuin’ het al geleverd. 
Ook u kunt meeprofiteren 
van dit project en deze lokaal 
opgewekte stroom afnemen. 
Daarmee hebt u wel de lusten, 
maar niet de lasten van zonne-
panelen op uw eigen dak. Kijk 
voor een concreet aanbod voor 
zonnestroom uit solarpark De 
Kwekerij op www.qurrent.nl/
kwekerij. Doen!

De gemeente is van plan eind 
2016 de Hummeloseweg in Laag- 
Keppel, tussen de Jan de Jager-
laan en de Zelhemseweg, tijdens 
spitstijd af te sluiten voor alle 
motorvoertuigen. De afsluiting 
geldt tussen 06.00 en 09.00 uur 
en van 16.00 tot 19.00 uur. 
Op deze manier willen we de 
leefbaarheid van de buurt 
verhogen door de verkeers-
intensiteit terug te dringen 
en de verkeersveiligheid te 
verbeteren.

Aanleiding
De Hummeloseweg is een woon-
straat. De hoeveelheid door-
gaand verkeer zorgt voor minder 
verkeersveiligheid en leefbaar-
heid. Uit tellingen blijkt dat de 
Hummeloseweg door meer 
dan 7.000 motorvoertuigen 
als doorgaande route wordt 
gebruikt. Dit aantal past niet bij 
de functie van de weg. Vooral 
fietsers komen in het gedrang.

Maatregelen
Het plan om de Hummeloseweg 
in de spits af te sluiten is een 
extra maatregel bovenop de 
snelheidsverlaging naar 30 km/

uur in de bebouwde kom en 
60 km/uur buiten de kom en de 
aangebrachte wegaanpassingen. 
De snelheidsaanpassing alleen 
werkte onvoldoende om het 
verkeer een andere route te 
laten kiezen. Dit besluit voor een 
geslotenverklaring tijdens de 
spits kwam tot stand na overleg 
met een vertegenwoordiging 
vanuit de buurt en in samenspraak 
met politie en het openbaar 
ministerie.

Reageren
Let op: tegen dit verkeersbesluit 
kunt u bezwaar maken van 13 
september t/m 24 oktober 2016. 
Het besluit kunt u inzien op 
www.overheid.nl. 

Spitstijd-afsluiting Hummeloseweg 
in Laag-Keppel 

Stichtingen Welzijn  
Bronckhorst

powered by: 

WOONGEMAK

8 oktober
10.00 - 16.00 UUR

in en om het gemeentehuis
ELDERINKWEG 2 – HENGELO (GLD)

Gratistoegang

KOM ZIEN EN BELEVEN
Health-checks, iPadcursus, 

veiligheidstips van politie en 
brandweer, virtuele thuisomgeving, 

sportieve activiteiten, financieel 
advies, beautytips, tuintips, 

en nog veel meer!

KIJK VOOR MEER 
INFORMATIE OP: 

www.oostwestthuisbest.info

Volg ons via Twitter en Facebook!
Direct op de hoogte zijn van het laatste nieuws 
van de gemeente? Dan kunt u ons ook volgen 
op Twitter: @gem_bronckhorst en Facebook: 
www.facebook.com/gemeentebronckhorst. 
Hier kunt u vragen aan ons stellen, die we 
graag beantwoorden. 

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zijn van het laatste 
nieuws van de gemeente? Dan kunt u ons 
ook volgen op Twitter: @gem_bronckhorst. 
Hier kunt u vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 



Huisvesting statushouders stand van zaken in Hummelo 
In de zomer van 2016 kwam het 
pand aan de J.D. Pennekampweg 
in Hummelo (voormalig Zande-
wierde) vrij. Hierin zijn nu nog 
22 appartementen voor 1 tot 
2 personen gevestigd. In overleg 
met omwonenden en de gemeente 
wil eigenaar Sité Woondiensten 
het pand verhuren volgens het 
‘Magic Mix’ principe. Een Magic 
Mix project is een manier om 
verschillende type mensen 
gemengd te laten wonen, denk 
hierbij aan jongeren, senioren 
en statushouders. In mei was 
hierover een bijeenkomst met 
omwonenden. 

Verbouwplannen
Om het pand voor deze doelgroep 
geschikt te maken, is een verbou-
wing nodig. Hierover is overlegd 
met een klankbordgroep waarin 

ca. 10 omwonenden zitting 
hebben. De groep buurtbewoners 
die voor de bijeenkomst van mei 
was uitgenodigd ontvangt deze 
week een uitnodiging voor een 
nieuwe bijeenkomst. Daar worden 
de verbouwplannen zoals die er 
nu liggen besproken. Ook het 
inburgeringstraject voor status-
houders in Bronckhorst en de 

rol van vrijwilligers hierbij komt 
aan de orde. Als de verbouw-
plannen definitief zijn, wordt het 
benodigde bestemmingsplan/
vergunningtraject doorlopen. 
Dan volgt meer informatie. Op 
www.bronckhorst.nl vindt u meer 
informatie over de huisvesting en 
inburgering van statushouders 
in Bronckhorst. 

Onze gemeente is gestart met 
de aanbesteding van zorg en 
ondersteuning voor de Wmo en 
de Jeugdwet voor 2017 en 2018. 
Dit gebeurt in samenwerking 
met de andere Achterhoekse 
gemeenten. Bent u een 
aanbieder van zorg of onder-
steuning? Dan kunt u zich tot 
26 september a.s. voor de 
aanbesteding inschrijven via 
www.negometrix.nl. Meer infor-
matie en handleidingen staan 
op www.tenderned.nl. 

Begin november wordt duidelijk 
welke organisaties contracten 

krijgen. De verwachting is dat 
een groot deel van die partijen 
nu ook al zorg en ondersteuning 
in de gemeente biedt. Vanaf 1 
januari 2017 gaan de gecontrac-
teerde aanbieders aan de slag.

Inkoop zorg en ondersteuning 
gestart
Zorgaanbieders kunnen inschrijven 
op aanbesteding 

Niet alleen de gemeente vindt het 
belangrijk dat de kwaliteit van 
ons landschap in stand blijft en 
waar mogelijk wordt verbeterd, 
ook veel bewoners vinden dat. 
Een aantal jaren geleden is het 
Landschapsontwikkelingsplan 
tot stand gekomen. In samenwer-
king met verschillende partners, 
zoals ’t Onderholt, VNC en andere 
lokale organisaties en bewoners, 
konden we hierdoor verschil-
lende projecten in ons buiten-

gebied oppakken die bijdroegen 
aan aanleg, herstel of onderhoud 
van waardevolle landschappelijke 
elementen in onze gemeente. 
Bijvoorbeeld herstel van elzen-
singels in buurtschap Meuhoek 
en achterstallig onderhoud van 
particuliere bosjes. Wethouder 
Jan Engels: “Dat zijn mooie 
projecten. Maar er kan nog meer. 
Er zijn nog veel plekken in ons 
buitengebied te verbeteren 
of te herstellen, waarmee ons 
buitengebied nog aantrekkelijker 
wordt en de biodiversiteit 
toeneemt.“

Kom en hoor welke mogelijk-
heden er voor u zijn!
Jaap Dirkmaat, Nederlands 
bekendste natuurbeschermer, 
medeoprichter van Vereniging 
Das&Boom en directeur van de 

Vereniging Nederlands Cultuur-
landschap, komt twee avonden 
naar Bronckhorst om u te inspi-
reren! Zijn doel is om het cultuur-
landschap te herstellen en te 
behouden. Tijdens de inspiratie-
avonden krijgt u inzicht in 
de waarden van ons landschap, 
wat nodig is en wat u samen en
andere bewoners en ons als 
gemeente kunt doen om dit te 
behouden of versterken. Ook 
krijgt u inzicht in de financiële 
bijdragen die mogelijk zijn om 
projecten te realiseren. U bent 
welkom op: 27 september in 
zalencentrum Het Witte Paard 
in Zelhem en op 11 oktober a.s. 
bij zaal Bakker in Vorden. 
Op beide avonden is de zaal 
vanaf 19.30 uur open en om 
20.00 uur begint de bijeenkomst. 
Kom en laat u inspireren!

Maak gebruik van mogelijkheden om ons landschap 
te verfraaien 
Kom 27 september of 11 oktober naar inspiratieavond

Landelijke subsidieregeling 
energiebesparing eigen huis
Ruim 60 miljoen subsidie beschikbaar 
voor huiseigenaren. Wees er snel bij!

Vanaf 15 september kunt u als 
bewoner van uw eigen huis 
subsidie van het rijk krijgen voor 
het treffen van energiebesparende 
maatregelen. U moet dan minstens 
twee verschillende soorten isolatie 
van voldoende omvang toepassen: 
van dak, gevel, vloer/bodem, 
spouwmuur of hoogrendements-
glas aanbrengen. De subsidie-
regeling wordt uitgevoerd door 
de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). Zij behandelt de 
subsidieaanvragen op volgorde 
van binnenkomst, dus wacht niet 
te lang met uw aanvraag.

De subsidie is vooral interessant 
wanneer uw huis vóór 1992 
gebouwd is. Deze huizen zijn bij 
de bouw niet of matig geïsoleerd. 
Maar ook als u uw woning zeer 
energiezuinig of energieneutraal 
wilt maken, kan de subsidie inte-
ressant zijn: u kunt dan een extra 
bedrag krijgen. De subsidie 
bedraagt ongeveer 20% van de 
isolatiekosten, bij een kwalitatief 
en prijstechnisch goed bedrijf. 
Ook verenigingen van eigenaren 
(VvE’s) kunnen voor hun complex 
met koopwoningen subsidie 
krijgen voor isolatie. Daarnaast is 
er voor VvE’s subsidie voor ener-

gieadvies, het maken van een 
duurzaam meerjarig onderhouds-
plan en begeleiding. In de eerste 
ronde is € 20,5 miljoen beschik-
baar, deze loopt van 15 septem-
ber tot 1 maart 2017. 

Aanvraag indienen
U kunt alleen subsidie aanvragen 
voor maatregelen die u nog moet 
laten uitvoeren, niet voor maatre-
gelen die u al heeft laten doen. 
Voordat u de subsidie aanvraagt, 
heeft u al een offerte geaccep-
teerd van een bedrijf. Indien u 
subsidie krijgt voor het toepassen 
van minstens twee verschillende 
soorten isolatie, kunt u daarnaast 
ook subsidie krijgen voor aanvul-
lende maatregelen. Wij verwijzen 
u graag naar de website www.rvo.
nl voor meer aanvullende infor-
matie en de voorwaarden die 
gelden voor de aanvraag. Op deze 
website vindt u ook het aanvraag-
formulier. Vanaf de datum van de 
subsidiebeschikking heeft u vier 
maanden de tijd om de maatre-
gelen te laten uitvoeren.

Verschillende regelingen 
combineren
Het is ook mogelijk een gunstige 
lening af te sluiten (de gemeente 
heeft hiervoor de duurzaamheids-
lening) om energiebesparende 
maatregelen, zoals zonnepa-
nelen, te financieren. De nieuwe 
subsidie van het rijk en zo’n 
lening zijn te combineren. 
Meer informatie over deze lening 
vindt u op de website www.
verduursaamenergieloket.nl.

Nationale Sportweek van 17 t/m 25 september
Komt u een kijkje nemen Bronckhorster sportverenigingen?
Van 17 t/m 25 september is het 
Nationale Sportweek in Neder-
land. Doel van dit evenement is 
sporten en bewegen te stimu-
leren door mensen in deze week 
op een bijzondere manier kennis 
te laten maken met het sport-
aanbod van plaatselijke vereni-
gingen. De gemeente vindt dit 
een mooi initiatief en nodigde 
sportverenigingen in Bronck-
horst uit om aan de Sportweek 
mee te doen. Verschillende 
verenigingen laten u in deze 
week graag zien wat hun vereni-
ging te bieden heeft en hoe leuk 
hun sport is.

Voor elk wat wils
In heel Bronckhorst kunt u 
meedoen aan allerlei sportieve 
activiteiten. Bijvoorbeeld tafel-
tennis, badminton, paardrijden, 
gymnastiek, voetbal, zwemmen, 
snorkelen en nog meer. Wellicht 
wordt u zelfs zo enthousiast dat u 

lid wilt worden. Dat zou mooi zijn. 
Voor u, omdat u meer gaat 
bewegen en bewegen is gezond, 
en voor de verenigingen omdat zij 
nieuwe leden graag verwelkomen. 
Ook voor kinderen organiseren 
de meeste clubs een speciale 
activiteit tijdens de Sportweek. 
Het complete programma van de 
Sportweek en een lijst van alle 
deelnemende verenigingen vindt 
u op www.bronckhorst.nl/
nationalesportweek. 

Speciale openingsactiviteit
We luiden de Sportweek in met 
een speciale openingsactiviteit: 
op 18 september van 10.00 tot 
12.30 uur is er een touwtrektoer-
nooi bij de touwtrekvereniging in 
Vorden voor kinderen van groep 
7 en 8. Basisscholen konden hier 
teams voor aanmelden. 

Deelnemende verenigingen
Deelnemende verenigingen 
aan de Sportweek zijn dit jaar: 
touwtrekvereniging Vorden, 
Nippon Judo Achterhoek, 
gymnastiekvereniging DOG in 
Baak, gymnastiekvereniging 
Achilles in Hengelo, Quintus 
handbalvereniging Hengelo, 
Ponyclub in Zelhem, badminton-
club Steenderen, korfbalvereni-

ging SEV in Zelhem, golfclub ’t 
Zelle in Hengelo en gymnastiek-
vereniging de Sperwer. Naast 
aansluiten bij een activiteit van 
één van bovenstaande vereni-
gingen, kunt u ook meedoen aan 
een clinic kickboksen in Vorden, 
indoorsporten in Vorden, boot-
camp in Zelhem, zaalvoetbal in 
Steenderen of G-darten in 
Zelhem. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de 
sportactiviteiten bij de specifieke 
verenigingen kunt u bij de vereni-
gingen terecht. Voor meer infor-
matie over de Nationale Sport-
week is de gemeente de contact-
persoon (tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: info@bronckhorst.nl). 
Meer info staat 
ook op www.
bronckhorst.nl/
nationalesport-
week of scan de 
QR-code.

Penningmeester van een vereniging? 
Tot 1 oktober is waarderingssubsidie 
nog aan te vragen 
Wist u dat het aanvraagformulier 
‘Subsidie voor verenigingen 
2017’ alweer enige weken op 
www.bronckhorst.nl staat? 
Namens uw muziekvereniging, 
sportclub, oranjevereniging, 
jongerenvereniging of gehandi-
captensportvereniging kunt u bij 
ons een subsidieverzoek indienen 
voor uw jeugdleden tot 18 jaar. 
Dit kan nog tot 1 oktober 2016! 

Organisaties kunnen Participatie-
subsidie weer aanvragen 
Maatschappelijke organisaties 

zoals de stichtingen Welzijn, 
ouderenbonden, De Zonnebloem 
en EHBO-verenigingen kunnen tot 
1 oktober de Participatiesubsidie 
weer bij ons aanvragen voor het 
organiseren van activiteiten voor 
inwoners. Ook dit kan nu digitaal 
via www.bronckhorst.nl/participa-
tiesubsidie. We zien de aanvragen 
graag tegemoet.



Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Baak:
• Zutphen-Emmerikseweg 54, verbouwen schuur, aanvraag ontvangen

Bronckhorst:
• Diverse locaties, organiseren off road ontspanningsrit, aanvraag ontvangen

Drempt:
• Zomerweg 39, organiseren verjaardagsfeest, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Het Karspel tussen nr. 74 en 114 (even), renoveren 19 woningen, aanvraag ontvangen
• Rozenstraat 14A, exploiteren peuteropvang Hopza, besluit genomen
• Wichmondseweg/Parallelweg, ontheffing verbod voertuigen, ontheffing verleend

Hummelo:
• Keppelseweg 56, definitief verplaatsen standplaats, vergunning verleend

Laag-Keppel
• Hummeloseweg, tussen de Jan de Jagerlaan en de Zelhemseweg, afsluiten weg tijdens 
 de spits, verkeersbesluit genomen. Zie voor meer informatie het artikel elders op  deze   
 gemeentepagina’s  

Steenderen:
• Covikseweg 12, kappen els, eik en kastanjeboom, aanvraag ontvangen
• Molenkolkweg 2, bouwen aanbouw, aanvraag ontvangen 

Toldijk:
• Lamstraat 19, vergroten varkensschuur, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Kerkstraat 23, veranderen/vergroten woning, aanvraag intrekking ontvangen
• Mispelkampweg en Almenseweg, werkzaamheden spoorlijn Zutphen-Vorden, vergunning  
 verleend

Zelhem:
• Aaltenseweg 11, organiseren Vrij Zijn 7 en 8 oktober 2016, vergunning geweigerd 
• Hummeloseweg 72, bouwen tuinhuisje, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 72, bouwen berging, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 81, bouwen tuinpaviljoen, aanvraag ontvangen
• Burgemeester Rijpstrastr, gehandicaptenparkeerplaats, ontheffing verleend
• Centrum, organiseren Smoks Hannerit, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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

• 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 den-
ken over het organiseren van 
een bijeenkomst/activiteit?

• Weten wat er in omliggende 
dorpen gebeurt als het gaat 

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

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 aantal 
medewerkers die regelmatig op 
pad zijn in Bronckhorst en in 
gesprek gaan met inwoners en 
organisaties over allerhande 
onderwerpen. 

Op de foto ziet u onze gebieds-
ambtenaren:
• Jeanne Wissink en Arie Vries 

zijn voor gebied Zelhem e.o. 
 Email: j.wissink@bronckhorst.nl 

en a.vries@bronckhorst.nl
• Ineke Maciag en Ilja Scholten 

zijn voor gebied Steenderen e.o.
 Email: i.maciag@bronckhorst.nl 

en i.scholten@bronckhorst.nl 
• Ineke Maciag en Herman de Groot 

zijn voor gebied Vorden e.o.
 Email: i.maciag@bronckhorst.nl 

en h.degroot@bronckhorst.nl
• Jeanne Wissink en Erik de Greef 

zijn voor gebied Hengelo e.o.
 Email: j.wissink@bronckhorst.nl 

en e.degreef@bronckhorst.nl
• Jan Ditzel en Arie Vries zijn voor 

gebied Hummelo en Keppel e.o. 
 Email: j.ditzel@bronckhorst.nl 

en a.vries@bronckhorst.nl

Zomaar twee voorbeelden 
In Steenderen konden de 
gebiedsambtenaren een 
inwoner die in zijn buurt een 
afvalbak miste in de openbare 
ruimte aanbieden om een 
afvalbak te adopteren. Tijdens 
zijn wandelingen zag hij vaak 
zwerfvuil en miste een bak om 
dit in te kunnen doen. De 
adoptie betekent dat de 
gemeente een bak plaatst en 
betaalt en de inwoner deze 
leegt en zorgt dat de naaste 
omgeving schoon blijft. 

In Bronkhorst vroeg Belangen-
groep Stad Bronkhorst aan de 
gebiedsambtenaren of op 
verschillende plekken in het 
stadje hanging baskets met 
zomerbloeiers mochten 
komen. Vanwege de monu-
mentenstatus van Bronkhorst 
gelden bepaalde regels voor de 
openbare ruimte, maar dit kon 
na overleg mogelijk gemaakt 
worden met prachtig resultaat. 

Meer informatie over onze gebieds-
ambtenaren zie www.bronckhorst.nl/
gebiedsambtenaren.

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! 
Waardeer uw mantelzorger met 
100 euro van de gemeente

Heeft u een naaste of bekende 
die het voor u mogelijk maakt dat 
u thuis kunt blijven wonen? 
Bijvoorbeeld omdat diegene uw 
boodschappen doet, regelmatig 
voor u kookt of schoonmaakt? 
Dan waardeert u dat natuurlijk 
zeer. Ook de gemeente waar-
deert de inzet van deze mantel-
zorgers enorm en realiseert zich 
dat zij onmisbaar zijn voor veel 
inwoners. Als dank voor hun 
inzet, kunnen mantelzorgers in 
Bronckhorst (net als vorig jaar) 
100 euro ontvangen van de 
gemeente. Een bedrag dat hij/zij 
naar eigen inzicht kan besteden. 

Wanneer kunt u iemand 
aanmelden? 
U kunt uw mantelzorger 
aanmelden als deze langere tijd 
(minimaal 3 maanden) en inten-
sief (minimaal 8 uur per week) 
voor u zorgt. Het gaat om extra 
zorg die de normale gebruike-
lijke zorg voor elkaar in een 
huishouden overstijgt. Uw 
mantelzorger mag uiteraard 
in een andere gemeente wonen. 

U kunt uw mantelzorger voor 
het geldbedrag aanmelden via 
www.bronckhorst.nl/mantelzorg. 
Dit kan t/m  31 december 2016. 
 

Bent u mantelzorger? 
Kom naar speciale verwendag!
Daarnaast zetten wij mantel-
zorgers graag in het zonnetje 
tijdens een speciale 
verwendag voor mantelzor-
gers. Deze dag vindt plaats 
op 10 november 2016 in 
Hummelo, op de Dag van de 
Mantelzorg. Het programma 
blijft nog even een verrassing, 
maar het belooft een heerlijk 
uitje te worden voor mantel-
zorgers. Bent u mantel-
zorger? Dan kunt u zich voor 
deze bijeenkomst aanmelden 
via www.bronckhorst.nl/
mantelzorg of scan de 
QR-code. Aanmelden voor 
de verwendag kan tot 1 
november 2016. Er zijn geen 
voorwaarden verbonden aan 
het aantal uren 
dat u zorg 
verleent en de 
bijeenkomst 
kost u niets. 

Voor beide mogelijkheden kunt  
u ons ook bellen via tel. (0575)  
75 02 50 of bij een sociaal team 
in uw buurt langsgaan. 

Wij hopen op veel aanmeldingen. 
Mantelzorgers verdienen het!

Boven v.l.n.r. Erik, Ilja, Jeanne en Jan
Onder v.l.n.r. Herman, Ineke en Arie

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

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

Maandaanbieding 
SEPTEMBER:

GRATIS INTERIEURADVIES
BIJ DE SPANNEVOGEL*

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK!
*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Verzamelbeurs 
Lichtenvoorde 
Postzegels – Munten – Ansichtkaarten

Zondag 25 September 2016 
Voor de jeugd is er het postzegelwinkeltje 

en een leuke attentie
Locatie: “De Swite” 

Hendrik Leemreizestraat 2 
10.00 tot 16.00 uur

Inl.: Henk Grievink
T: 0544-375707 na 18.00 uur
E: henkgrievink@hotmail.com
I: www.pzvdeachterhoek.nl Ve
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Hennink plaatst zich met gemak voor de 
Nederlandse Kampioenschappen judo
ACHTERHOEK - Zaterdag 11 september vond het Nederlandse 
Kwalificatie Toernooi (NKT) judo plaats in het Indoor Sportcentrum 
in Eindhoven. Ruim driehonderd judoka’s streden om een plaats op 
de Nederlandse Kampioenschappen (NK) judo. Voor Nippon Judo 
Achterhoek deden er 3 judoka’s mee aan het kwalificatie toernooi.

Antoinette Hennink, voorma-
lig Nederlands kampioen -63 
kg in 2014, won met overmacht 
alle partijen in de gewichtsklasse 
-70kg en sleepte hiermee een tic-
ket binnen voor het NK judo wel-
ke gehouden wordt op 2 oktober 
in Almere. 

Ze geeft hiermee het goede voor-
beeld aan haar leerlingen, deze 
zullen haar op het NK komen 
aanmoedigen.

Vorig jaar heeft Antoinette Hen-
nink haar eigen judoschool opge-
richt die inmiddels al ruim twee-
honderd leden telt. Haar doel is 
om zoveel mogelijk kinderen ken-
nis te laten maken met judo. 

Door haar deelname aan de Ne-
derlandse Kampioenschappen wil 
ze haar leerlingen inspireren, als je 
doorzet kun je alles bereiken. Judo 
is volgens Hennink meer dan be-
wegen. 

Ze ziet het als een stukje opvoe-
ding. Leert haar leerlingen nor-
men en waarden, respect, samen-
werken, discipline, beheersing, 
weerbaarheid en vertrouwen. 

Annemijn Salomons (Hengelo 
Gld.) en Ricardo Chirco (Borculo) 
werden respectievelijk tiende en 
elfde en staan hiermee reserve 
voor het NK judo.

Nippon Judo Achterhoek doet ook 
mee aan de Nationale Sportweek! 
Voor meer informatie zie de web-
site.
   

 ■ www.nipponjudo.nl

Welkoop Vorden 
geeft voedingsadvies 
voor honden
VORDEN - Bij Welkoop Vorden is 
gratis voedingsadvies voor hon-
den te krijgen.

Het is fijn als een hond goed in 
zijn vel zit, helaas is dat niet altijd 
geval. Veel honden hebben last 
van langdurig verharen, gevoelige 
spijsvertering, moeilijk bewegen, 
jeuk, kale plekken of ontstoken 
oren. 

Soms bijten ze hun poten bijna 
stuk van de jeuk. Ook worden 
honden regelmatig geplaagd door 
stijve, stramme spieren en ge-
wrichten. Ook de spijsvertering is 
vaak een kwetsbaar punt, waarbij 
overgeven, diarree en buikpijn 
vaak voorkomen.

Het liefst ziet iedereen zijn huis-
dier natuurlijk vrolijk, gezond en 

vitaal. Het is een feit dat een ge-
zonde voeding de basis is van een 
goede gezondheid. Als de spijs-
vertering en de organen hun werk 
goed kunnen doen, is er veel ge-
wonnen. En dat zie je terug aan de 
buitenkant van een dier, maar ze-
ker ook in het gedrag van de hond.

Bij Welkoop Vorden kijkt men 
graag samen met de eigenaar naar 
de meest geschikte voeding voor 
het dier. Nieuw in het assortiment 
is de Ecostyle hondenvoeding. 

Een natuurlijke voeding met pro-
bleemoplossende kruiden; veel 
honden knapten er al flink van op.

Een jonge of een oude hond, een 
gezonde hond of een hond met 
problemen? Welkoop geeft een 
advies op maat.

   

Voor de ouderen van  
nu en straks
Ouderendag
VORDEN/BRONCKHORST - Op 7 ok-
tober aanstaande vindt de eerste 
ouderendag plaats. Een aanra-
der voor senioren, aldus de or-
ganisatoren. Er zijn nog kaarten 
beschikbaar.

De ouderendag wordt georgani-
seerd in het gemeentehuis te Hen-
gelo. De middag is toegankelijk 
voor alle ouderen. Niet alleen uit 
Vorden, maar uit de hele gemeen-
te Bronckhorst. 

Er zijn verschillende stands die in-
formatie geven over meer woon- 
en leefgemak, techniek en zorg. 
Maar ook aan de toekomst van 
(achter)kleinkinderen wordt aan-
dacht besteed: hoe ziet die er uit?

De Vordense troubadour Gery 
Groot Zwaaftink zingt en praat het 
programma aan elkaar.

De ouderendag begint om 15.00 
uur. Bezoekers worden ontvangen 
met koffie en gebak. En ook voor 
een hapje en een drankje daarna 
is gezorgd. Aanmelden kan via de 
speciale website: www.oostwest-
thuisbest.info/aanmelden. Maar 
bellen op werkdagen kan ook: van 
9.00 tot 12.00 uur, telefoon (0575) 
450029. Aanmelden kan tot 20 
september aanstaande.

De ouderendag wordt aangebo-
den door de Welzijnsstichtingen 
Steenderen, Zelhem, Drempt, 
Hummelo en Keppel en Vorden, 
het Kruiswerk Achterhoek en de 
Gemeente Vorden.

   

Geheugenspreekuur
Vorden
VORDEN - Op dinsdagmorgen 27 
september 2016 wordt van 10.00 
- 11.00 uur het geheugenspreek-
uur gehouden in het Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden. 
Het maandelijkse geheugen-
spreekuur is bedoeld voor men-
sen van 55 jaar en ouder uit de 
gemeente Bronckhorst, die vra-
gen hebben over hun geheugen 
of over andere klachten zoals 
piekeren, concentratieproble-
men of somberheid.

Het bezoek aan het geheugen-
spreekuur is gratis. Voor een 
folder, meer informatie of een 
overzicht van alle (regionale) ge-

heugenspreekuren kunt u contact 
opnemen met Elise Kox, telefoon: 
(088) 933 1180.

Op het geheugenspreekuur kan 
men zonder verwijzing van de 
huisarts terecht. In een persoon-
lijk gesprek beantwoordt een 
deskundi ge uw vragen. 

De vragen kunnen gaan over uzelf 
maar ook bijvoorbeeld over uw 
partner of één van uw ouders. In-
dien van toepassing kan een korte 
geheugentest afgenomen worden. 

Het gesprek wordt afgerond met 
een vrijblijvend advies.

   

Informatie De Hofakker
VORDEN - Wie meer wil weten 
over basisschool De Hofakker, 
wie wil weten of deze school iets 
voor zijn kind is, is van harte wel-
kom op de informatieavond op 
27 september, om 20.00 uur aan 
de Veldwijkerweg 1 in Vorden.

Op deze avond zullen de leerkrach-
ten van De Hofakker informatie 
geven over de school. Aanmelden 
voor de avond of vragen? Neem 
contact op via mail of website.
   

 ■  bianca@schooldehofakker.nl ■ www.schooldehofakker.nl

Auto’s over de 
kop en in de sloot
HENGELO - Op de kruising Slot-
steeg met de Memelinkdijk in 
Hengelo raakten donderdagoch-
tend 8 september twee auto’s 
betrokken bij een ernstig onge-
val. Bij het ongeval is één van de 
voertuigen meerdere keren over 
de kop geslagen en in de sloot tot 
stilstand gekomen. Er zijn bij het 
ongeval drie personen gewond 
geraakt. De weg werd afgesloten 
voor de hulpverlening.

De drie gewonden en zijn met 
onbekend letsel per ambulance 
naar verschillende ziekenhuizen 
vervoerd. Het ongeluk gebeurde 
kort na 11.00 uur. Een personen-
auto, bestuurd door een echtpaar 
uit Ulft, wilde vanuit de Slotsteeg 
de Memelinkdijk oversteken om 
hun weg te vervolgen. Bij het 
oversteken zagen zij een automo-
biliste van rechts, bestuurd door 
een vrouw uit Veldhoek, over het 
hoofd. De forse aanrijding was 
hierdoor het gevolg.

De auto van de vrouw uit Veld-
hoek ramde daarbij een verkeers-
bord om vervolgens meerdere ma-
len over de kop te slaan en in een 
weiland tot stilstand te komen. 

De andere auto, waarin het echt-
paar uit Ulft zat, kwam in een sloot 
tot stilstand. De gealarmeerde 
hulpdiensten waren snel aanwe-

zig. De brandweer van Hengelo 
kwam ook ter plaatse maar hoefde 
vrijwel niet in actie te komen. Alle 
drie de slachtoffers zijn met een 
ambulance naar een ziekenhuis 
vervoerd. De verkeersongeval-
lendienst van de politie stelt een 
onderzoek in naar de toedracht 
van het ongeluk. Beide voertuigen 
werden afgesleept.

Drie gewonden bij ernstig
ongeval op de Slotsteeg

Hulpverleners aan het werk na ongeval. Foto: Gino Press

Antoinette Hennink (in blauw judopak) wint goud op Nederlands Kwalificatie Toernooi. Foto: PR
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Honderd objecten buurtschap Linde 
twee avonden volop in ‘t licht
LINDE - Meer dan honderd objec-
ten worden vrijdagavond 16 en 
zaterdagavond 17 september in 
buurtschap Linde letterlijk en fi-
guurlijk onder het motto ‘Linde 
in ‘t licht’ in de schijnwerpers ge-
zet. In het kader van het 150-ja-
rig bestaan van Volksfeest Linde 
organiseert de Jubileumcom-
missie van Stichting Volksfeest 
Linde op beide avonden een 
verlichtingsroute door de buurt-
schap. Naast verlichte boerderij-
en, huizen en erven worden ook 
objecten en uitbeeldingen ‘in het 
licht gezet’. Deze laatste worden 
door individuele personen maar 
ook door buurten, verenigingen 
en basisschool De Kraanvogel 
uitgevoerd.

Door Jan Hendriksen

“Wat iedereen doet is ook voor 
de organisatie nog voor een groot 
deel een verrassing. We hebben 
de mensen vrijgelaten in hun 
keuze en geen thema aan de ver-
lichtingsroute verbonden. Dat be-
vordert de creativiteit”, zo verklaart 
Marco Arfman van de jubileum-
commissie. De verlichtingsroute 
is ongeveer 32 kilometer lang en 
voert door de gehele buurtschap 
en is met pijlen/borden uitgezet. 
Marco Arfman: “Bij het uitzet-
ten van de route is geprobeerd 
om zoveel mogelijk huizen uit de 
buurtschap zichtbaar te laten zijn. 
Voor het grootste deel is dit gelukt 
maar het was een hele puzzel. Ook 
is er een wedstrijdelement aan de 
verlichtingsroute verbonden. De 
jury wordt gevormd door leden 
van Buurtvereniging De Bruil en 
Omstreken uit Ruurlo. “Zij heb-

ben ervaring met het organiseren 
van een soortgelijke route en heb-
ben ons tevens van tips voorzien”, 
aldus Arfman. De jury reikt een 
prijs uit aan een individuele uit-
beelding/verlichting en een prijs 
aan een groepsuitbeelding. Zo 
heeft een aantal bewoners van 
de Berkendijk, Maalderinkweg 
en Lieferinkweg een uitbeelding 
met als thema ‘Vroeger’. Vroeger 
hielp de buurt elkaar bij voor- en 
tegenspoed. ‘Vrögger’ hielpen 
de boeren van deze buurt elkaar 
bij het inkuilen van gras. Dit kan 
soms voortduren tot in de nachte-
lijke uurtjes. Toch was er altijd een 
gezellig samenzijn met uiteraard 
een borrel en een warme hap. Op-
merkelijk is dat veel aanwonen-
den zich nu ook actief inzetten 
om iedereen tot dienst te zijn. De 
buurt laat dan ook (neven) tijdens 
de verlichtingsroute activiteiten 

zien waarmee deze buurt mening 
toerist en inwoner ‘verwarmd’ en 
vermaakt.

Routeboekje
‘Linde in ‘t licht’ is te rijden op vrij-
dagavond 16 en zaterdagavond 17 
september. De start van de verlich-
tingsroute is aan is Lindeseweg 2 
(kantoorgebouw van Geldersch 
Landschap), ingang via de Hilve-
rinkweg. Men kan starten vanaf 
20.30 uur. De lampen branden tot 
24.00 uur. De deelname kost drie 
euro per voertuig. Daarvoor krijgt 
men ook een routeboekje. Het 
routeboekje bevat beschrijvingen 
van verschillende adressen. Be-
schrijvingen waren in te sturen 
maar niet van ieder adres is een 
beschrijving aanwezig al doen de-
ze adressen veelal wel mee aan de 
verlichtingsroute.

Buurtschap Linde bereidt zich voor op 
de komst van Boh Foi Toch

LINDE - Het feestterrein aan de 
Lindeseweg tegen over de Linde-
sche Molen ligt er nog rustig bij. 
Maar dit zal de komende dagen 
drastisch veranderen.

Een sfeervol ingerichte feesttent, 
met prachtige kroonluchters en 
versieringen, zal worden opge-
bouwd. Ruim voldoende zitplaat-
sen en statafels, kortom alles voor 
de goede sfeer. Linde viert aanko-
mende weken haar 150-jarig jubi-
leum van het Volksfeest Linde. En 
een belangrijk onderdeel hiervan 
is komende zondag. De mannen 
van de populaire Achterhoekse 
dialectband Boh Foi Toch zullen 

hun beste beentje voor gaan zet-
ten. Het programma start om 13.00 
uur met een optreden van Knoef & 
Co. bekend van van de Vordense 
cabaretgroep Hoe?zo! Hierna 
zal het gelegenheidskoor van de 
Lindezangers uit Linde nog even 
schitteren. En dan zullen rond 
drie uur de mannen van Boh Foi 
Toch de eerste akkoorden de tent 
in slingeren. Kortom het belooft 
een geweldige middag te worden. 
Neem gerust de kleintjes mee, 
want voor een kindervermaak is 
gezorgd. Ook is er voldoende par-
keer gelegenheid, zowel voor de 
fiets alsmede voor de auto. Kaart-
jes kosten 12,50 euro aan de kassa.

   

Ouderendag voor
ouderen van nu en straks
VORDEN - Op 7 oktober vindt de 
eerste ouderendag plaats Bronck-
horst. Speciaal voor senioren. Er 
zijn nog kaarten beschikbaar.

De ouderendag wordt georgani-
seerd in het gemeentehuis in Hen-
gelo. De middag is toegankelijk 
voor alle ouderen. Niet alleen uit 
Vorden, maar uit de hele gemeen-
te Bronckhorst. Er zijn verschil-
lende stands die informatie geven 
over meer woon-en leefgemak, 
techniek en zorg. Maar ook aan 
de toekomst van de (achter)klein-
kinderen wordt aandacht besteed: 
hoe ziet die er uit? De Vordense 
troubadour Gery Groot Zwaaftink 
zingt en praat het programma aan 

elkaar.
De ouderendag begint om 15.00 
uur. Men wordt ontvangen met 
koffie en gebak. En ook voor een 
hapje en een drankje is gezorgd. 
De kosten voor deelname bedra-
gen 2,50 euro. Aanmelden kan via 
de speciale website: www.oost-
westthuisbest.info/aanmelden. 
Maar bellen op werkdagen kan 
natuurlijk ook: van 9.00 tot 12.00 
uur, tel. 0575-450029. Aanmelden 
kan tot 20 september.
De ouderendag wordt aangebo-
den door de Welzijnsstichtingen 
Steenderen, Zelhem, Drempt, 
Hummelo en Keppel en Vorden, 
het Kruiswerk Achterhoek en de 
Gemeente Vorden.

   

Oecumenische  
Vrouwengroep
WICHMOND/VIERAKKER - Op 
woensdag 14 september is de 
eerste avond na de vakantie dat 
de Oecumenische Vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker weer bij el-
kaar komt. Voor deze avond is uit-
genodigd E.Bloemendaal financi-
eel medewerker van de Rabobank. 

Hij vertelt over de zin en onzin van 
geld. De aanvang is om 19.45 uur, 
vanaf 19.30 uur staat de koffie/
thee klaar. Natuurlijk zijn er gas-
ten welkom; de verenigingsavond 
is in het Gebouw Withmundi ach-
ter de PKN kerk, Dorpsstraat in 
Wichmond.

Filmavond in Vorden
Vorden - Deze week, donderdag 15 
september, is het weer filmavond 
in Vorden. Bibliotheek Vorden en 
Het Kulturhus kondigen in de bi-
bliotheek van Vorden aan, welke 
film er vertoond gaat worden. 
Daar vindt men ook het complete 
overzicht van het najaar. De avond 
begint om 20.00 uur in Het Kultur-

hus. Kaartjes voor de film zijn ver-
krijgbaar in bibliotheek Vorden, of 
op de avond zelf in Het Kulturhus. 
De kosten zijn 5 euro.
   

 ■ www.bibliotheek- 
westachterhoek.nl

150 jaar 
Volksfeest Linde
LINDE - Toneelvereniging Linde is 
momenteel druk bezig met de laat-
ste loodjes om donderdagavond 22 
september een spetterende revue 
te presenteren in de feesttent aan 
de Lindeseweg in het kader van het 
150-jarig bestaan van Volksfeest 
Linde. Een keer in de vijf jaar wordt 
er in Linde een revue op de plan-
ken gebracht. Nu Volksfeest Linde 
dit jaar 150 jaar bestaat, kan en mag 
dit zeker niet ontbreken. Daarom 
wordt de revue ‘Gebolder op zol-
der’ op de planken gebracht.

In oktober 2015 is er een revue-
commissie samengesteld be-
staande uit Bert Tuinman, Dianne 
Mombarg, Henk Broekgaarden, 
Herbert Hulstijn, Janny Haaring, 
Martin ten Have en Bastiaan Me-
ijerink. Deze groep begon met het 
brainstormen, schrijven, verzame-
len van bestaande sketches en het 
in elkaar zetten van al dit materiaal 
om zo tot een revue te komen. Al 
gauw zijn Agnes en Gerald Tem-
pelman aan de commissie toege-
voegd om zich over alle benodigde 
geluiden, muziek, liedjes en film-
materiaal te buigen. De intensieve 
voorbereiding heeft geresulteerd 
in een afwisselende en smaakvolle 
revue. Henk Broekgaarden uit Vor-
den heeft weer de moed gehad om 
de regie te verzorgen. Het is een 
avondvullend programma gewor-
den met veel humor. Inhoudelijk 
wil de revuecommissie nog niet 

teveel prijsgeven, maar een tipje 
van de sluier is geen probleem. De 
kijker moet onder andere rekening 
houden met kabouters, een mol, 
kortsluiting, paarden, vissen, dia-
lect en uiteenlopende typetjes. Er 
is in de revue zeker aandacht voor 
het feit dat Volksfeest Linde haar 
150 jaar bestaan viert. Leuk te ver-
melden is dat er ook een scene is 
waar twaalf enthousiaste kinderen 
uit de omgeving van Linde in mee-
spelen. Wilma Joling, de voorzitster 
van Volksfeest Linde, zal ook een 
rolletje vervullen binnen de revue.

Decor
Er is dit jaar geen dansgroep die 
zijn opwachting in de revue maakt. 
Toch zal het aan muziek en bewe-
ging niet ontbreken. Gerald Tem-
pelman heeft de begeleiding van 
de zang op zich genomen. Naast 
Gerald zal de zang door Monique 

Sleumer en een groep Lindezan-
gers ingevuld worden. Spelers 
zelf zullen ook proberen de juiste 
noten te raken. Het decor is on-
der leiding van Martin ten Have 
ontworpen en in elkaar gezet. Zo-
als de titel van de revue ‘Gebolde 
op zolder’ al doet vermoeden zal 
een zolder niet ontbreken. Gerrie 
Harmsen, Ina Wesselink, Gerry 
Berenpas en Marlot Wolbrink 
gaan de grime verzorgen. Zonder 
dit viertal zou het geheel niet af 
zijn. Joke ten Have is souffleuse.

Kaarten
Wees van harte welkom donder-
dagavond 22 september in de tent 
van Volksfeest Linde. De revue be-
staat uit twee delen met één grote 
pauze. De tent is open vanaf 19.30 
uur. De revue begint om 20.00 uur. 
Kaarten zijn aan de kassa te koop 
en kosten zeven euro per persoon.

Volop ‘gebolder’ tijdens revue
‘Gebolder op zolder’

De kijker moet tijdens de revue onder andere rekening houden met kabouters. Foto: PR

Boerderij ‘Hissink’ in Linde is ook opgenomen in de verlichtingsroute ‘Linde in ‘t licht’. 

De Achterhoekse dialectband Boh Foi Toch treedt op in Linde. Foto: PR. 
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Bosman kan rekenen op bijna veertig jaar ervaring in het groen
Jan Bosman begon zijn Hengelose groenbedrijf in 1979. 
Inmiddels werkt hij met een team van tien vakbekwame 
hoveniers. En de werkzaamheden zijn breed. “Wij doen 
alles wat binnen het tuinhek valt”, vertelt Bosman. Dat 
gaat van het ontwerp tot de complete aanleg van een 
tuin en alles wat er daarna aan onderhoud nodig is.

Door Luuk Stam

Na bijna veertig jaar heeft Jan Bosman nog altijd veel plezier 
in zijn werk. Binnen het bedrijf is veel kennis en ervaring aan-
wezig. Bosman werkt met hoveniers die al lange tijd binnen 
het bedrijf werkzaam zijn. “Om dit samen met zo’n groep me-
dewerkers te doen, dat is geweldig”, vindt Jan Bosman. “En er 
is veel wisseling van werk. Vandaag zijn we bezig met schof-
felen, morgen leggen we een straatje aan en de volgende keer 
is het weer een vijverpartij.”

Daarnaast noemt Bosman het klantencontact als één van de 
mooiste onderdelen van het werk als groenspecialist. “Meer 
dan de helft van de onze klanten zijn particulieren. Er is een 
groeiende groep van mensen die langer zelfstandig blijven 
wonen. Die mensen hebben vaak een kleine tuin die ze altijd 
zelf hebben verzorgd. Dat biedt voor ons een uitdaging. Het 
vraagt vakkennis, maar ook het klantencontact is hierbij heel 
belangrijk.” Een andere uitdaging is het onkruidvrij houden 
van bestratingen. Nu dit niet meer chemisch mag, gebruikt 
Bosman hete lucht en infrarood. Daarnaast verzorgt Bosman 
al sinds 1984 ‘s winters de gladheidbestrijding voor bedrijven 
en instellingen. “Dat is weer een heel andere tak van sport”, 
vertelt Jan Bosman.  Toch draagt het bij aan de veelzijdigheid 
van zijn bedrijf. Die veelzijdigheid is ook terug te zien in de 
zeer gevarieerde tuinen. Voorbeelden van tuinen zijn te vin-
den op de website van Bosman Groenspecialist. Ook kunt u 
altijd vrijblijvend contact opnemen. 

Telefoon: 0575-462619
info@bosman-groenspecialist.nl
www.bosman-groenspecialist.nl

René Sangers Meubelmakerij
Kijk ook eens op onze vernieuwde website:

www.renesangersmeubelmakerij.nl

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

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

Bezoekadres:
Dambroek 35 Baak

Telefoon:
06-1030 3130
0575-543 555

E-mail:
info@renesangersmeubelmakerij.nl

Ruurloseweg 45a Vorden 0575-551217

Kijk voor aanbiedingen : 
www.weulenkranenbarg.nl

Buitencentrum voor uw
complete tuininrichting 

* Sierbestrating ,  AKTIE 60x60 Nu 15,95/m2
* Muurstenen,  AKTIE 15x15x60 Nu € 2,95
* Tuinhout,  AKTIE schuttingplank 360 cm € 3,95
* Blokhutten,  AKTIE 292x292 v.a. € 999,-
* Grind & Split,  AKTIE grijze ardennersplit  € 80,-
* Kunstgras, AKTIE v.a. € 19,95/m2
* Potgrond, tuinaarde en boomschors
* Schroeven & metaalwaren

Rijksstraatweg 189 • 7391 MN Twello • 06 - 51 93 58 27

ww24_Apeldoorn_IsidorusHoeve.indd   1 10-10-12   16:21

Rijksstraatweg 189 • 7391 MN Twello • 06 - 51 93 58 27

ww24_Apeldoorn_IsidorusHoeve.indd   1 10-10-12   16:21

RAALTE

VORDEN

T
W
E
L
L
O

CREATIEF IN HET GROEN 

Gecertificeerd keurmeester speeltoestellen

Grafonderhoud

Boomverzorging

Plaatsen van veranda’s

Bestrating

Aanleg van vijvers

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Tuinaanleg

Tuinontwerp

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

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

Uw specialist in onder andere:
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dat uitsluitend werkt met eerste klas materialen, grondstoffen en beplanting. 
Met oog voor details en creativiteit voor elk type tuin.  
Bent u op zoek naar een unieke tuin die geheel afgestemd en  
ontworpen is op uw wensen en situatie? Een tuin waarin u, in elk 
seizoen, zorgeloos en veilig kunt genieten?

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

Uw specialist in onder andere:

SCHILDERSBEDRĲ F

MAARTEN WOLSINK
www.schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl

• Regulier binnen en buiten schilderwerk

• Monumentaal schilderwerk

• Beglazing

• Wandafwerking

• Verkoop van diverse verfsystemen

Wolsinkweg  8a 

7021 LX  Zelhem-Keĳ enborg

Tel. 06-12670332

info@schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl Lid van 

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud
40 jaar Kennis, Ervaring en Vakmanschap

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

Feestje! Bordje  nodig?

Het Achterhoeks Bordje

Feestje!Feestje!   nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?

Voor meer informatie zie:

www.hetachterhoeksbordje.nl

Het Achterhoeks Bordje



Sabine Niesink trots op 
eerste prijs
BRONCKHORST - Uitslagen van 
de vluchten van de drie duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo. Zaterdag 10 
september stonden een vlucht 
op het programma vanuit La 
Louviere.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 10 september stond 
voor de leden van P.V. de Koerier 
een natour duivenvlucht op het 
programma, deze vlucht zou Sabi-
ne Niesink haar eerste, eerste prijs 
met de duiven pakken!

De duiven moesten komen vanuit 
het Belgische La Louvière. Door 
vijftien liefhebbers zijn er in totaal 
215 duiven ingezet. De gemid-
delde afstand tot Zelhem zat rond 
de 229 kilometer. Het startschot 
klonk om 9.00 uur en met een 
kalme wind begonnen de duiven 
aan hun terugreis. De snelste duif 
is geklokt om 11.30.00. Uitslag: 
Sabine Niesink 1, A. Kamperman 
2-9-10, H. Wassink 4-5-6-7-8, G. 
Dijcker 3, H. Wassink 5.

PV Steeds Sneller Hengelo
De een na laatste vlucht van PV 
Steeds Sneller was een natour-
vlucht vanuit La Louviere, ge-
middelde afstand 227 kilometer. 
Van tien deelnemers werden 134 
duiven gelost. Uitslag: R. Koers 
(14/20) 1-2-5-7-8-9-12-14-18-26-
27-28-30-32, E. Koers (4/6) 3-4-13-

24, A. H. J. Peters (3/35) 6-21-23, 
L. Te Stroet (1/8) 10, G. Duitshof 
(4/16) 11-22-29-31, P. van Londen 
(2/8) 15-34, G. Haverkamp (2/18) 

16-19, J. Teunissen (2/10) 17-20, S. 
E. J. Bergervoet (1/11) 25, Comb. 
Borneman (1/2) 33. 

Mediteren voor vrouwen
Introductiecursus 4 lessen
Vrouwen zitten anders in elkaar 
dan mannen, zowel lichamelijk 
als geestelijk. In deze reeks van 
4 lessen maak je kennis met 
een wijze van mediteren die je 
bewustzijn van jouw vrouwe-
lijke vermogens en behoeften 
vergroot en verdiept. 

Voor wie: voor iedere vrouw die 
zich hiertoe voelt aangetrokken.
Wanneer: donderdag 13, 20, 
27 oktober en 3 november 2016
‘s morgens van 10.00 - 11.30 uur
‘s avonds van 20.00 - 21.30 uur
Kosten: 95,00 euro inclusief 

begeleide meditaties op mp3. 
Losse lessen 10 euro per keer.
Waar: Praktijk Klaaver4UCoaching, 
Hoogstraat 42, 7227 NJ Toldijk
Inlichtingen: Lideke van der Kleij, 
tel. 0653943315
www.klaaver4ucoaching.com

 

www.klaaver4ucoaching.com 
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Speciale VacuStep AANBIEDING: Kuur van 20 keer nu € 149,-

All in Shape is de enige offi cieel erkende VacuStep afslankstudio in de 
gehele regio met het VacuStep keurmerk.

VacuStep de vetverbrander voor:
Billen, Buik en Benen…. 
Wij trainen de pondjes er weer af!
Altijd GRATIS proefl es.

U heeft nu eenmalig de kans om gratis 
kennis te maken met de VacuStep en u 
zult vanaf het eerste moment verbaasd 
staan van deze unieke trainingsmethode. 
Uw huid voelt gladder aan en de omvang 
zal duidelijk afnemen. Ook is het een goe-
de behandelmethode tegen hardnekkige 
cellulitis.

All in Shape
Nijverheidsweg 4
(Industrieterrein van Zelhem)
7021 BX Zelhem T 0314 625763
M 06 51981150
www.allinshape.nl

allure
xxxx
xxxxx

Wil xxxxx
xxxxxx

xxxxxx

De Beautyfabriek
De Beautyfabriek is het regionale beautyconcept van de Achterhoek. We zijn gespecialiseerd in de 
meest uiteenlopende beauty behandelingen. Onder één dak vind je een kapsalon, beautysalon, 
pedicure en nagelsalon. Je kunt onder andere voor de volgende behandelingen bij ons terecht; wim-
perextensions, hairextensions, spraytan, (brazilian) waxing, permanente make-up, skin peelings en 
definitief haarverwijderen met IPL. Beauty is onze passie en we adviseren je graag. Breekbaar haar? 
Probleem huid? Broze nagels? Laat je bij ons vrijblijvend adviseren en kijk wat wij voor jou kunnen 
doen! We werken ook met een online agenda, zodat jij altijd je afspraak in kunt plannen wanneer dit 
jou uitkomt: http://debeautyfabriek.planetzelf.com 
Injectables Botox en Fillers.
Maandag 18 januari is Dr. Maikel Scheer van 13.00 tot 19.00 in de salon voor intake gesprekken en 
behandelingen met botox en fillers. Plan een vrijblijvend advies gesprek! NIEUW: vanaf februari kun je 
ook voor pedicure behandelingen bij ons terecht.
De Beautyfabriek  Waterstraat 9B, Doetinchem  T 0314 643434  www.debeautyfabriek.nl 

OKLUSIEF 
met unieke 
stoffen en 
uitstekende 
service

De specialiteit van Oklusief zijn de rol-, duo- en vouwgordijnen welke op maat gemaakt 
worden. Tevens is het unieke 2-in-1 systeem verkrijgbaar. Dat betekend aan de voorkant 
stof en aan de achterkant het rolgordijn waardoor u minder gaten hoeft te boren. Voor 
elk budget zijn er betaalbare stoffen en rolgordijnen. Op woensdag, vrijdag en zaterdag is 
er een adviseur aanwezig die u graag adviseert bij het kiezen van de talrijke stoffen en de 
diverse mogelijkheden.
NIEUW: vanaf maart gaat Oklusief haar assortiment gordijnen uitbreiden met een prach-
tige collectie bad- en bedtextiel. Openingstijden: di- t/m vr  9.30 - 17.00 uur, zat 11.30 uur 
- 17.00 uur. U bent welkom! De koffie staat klaar.
Oklusief  Fabriekstraat 26 a, Doetinchem 0314-646028 of 06 55918814  www.oklusief.nl

ALL IN SHAPE
Elke Vacustep nu met infrarood lampen!

VacuStep de vetverbrander voor: Billen, 
Buik en Benen…. Wij trainen de pondjes 
er weer af! Altijd GRATIS proefles. In de 
maand februari GRATIS VacuStep ontslak-
kingskuur om het optimale uit de kuur te 
halen t.w.v. 3 25,-. U heeft nu eenmalig 
de kans om gratis kennis te maken met 
de VacuStep en u zult vanaf het eerste 
moment verbaasd staan van deze unieke 
trainingsmethode. Uw huid voelt gladder 
aan en de omvang zal duidelijk afnemen. 
Ook is het een goede behandelmethode 
tegen hardnekkige cellulitis. 
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Nijverheidsweg 4 (Industrieterrein van 
Zelhem) 7021 BX Zelhem  T 0314 625763 
M 06  51981150 www.allinshape.nl
Speciale VacuStep 
AANBIEDING: Kuur van 20 keer nu 3 149,-

& luxe Een selectie van  
exclusieve speciaalzaken

All in Shape is het enige officieel erkende VacuStep afslankstudio in de gehele 
regio met het VacuStep keurmerk.

ALL IN SHAPE 
Elke VacuStep nu met infrarood lampen!
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(Advertorial)

100 jaar ervaring bij Giesen Schoenmode
Dit jaar is er een unieke gebeur-
tenis bij Giesen Schoenmode. De 
schoenwinkel bestaat dit jaar 
100 jaar en is dan ook al jaren 
een begrip in de hele Achter-
hoek. 

100 jaar geleden nam mijn opa de 
winkel over in Wehl; aldus Robert 
Giesen. Bart Pleijner, de schoenma-
ker in Wehl had geen kinderen en 
verkocht zijn winkel en schoenma-
kerij aan Willem Giesen. 
Vroeger was het vooral reparatie en 
zadelmakerij, veel schoenmakers uit 
de buurt leerden bij Willem het vak. 
Dat is nu heel anders, tegenwoordig 
is het vooral verkoop van schoenen 
en aanverwante artikelen. In de be-
gin jaren kwam de reiziger (verte-
genwoordiger) met de trein en had 
een mand vol schoenen bij zich om 
door te verkopen. Na de oorlog kwa-
men de vertegenwoordigers aan 
huis met koffers vol monsters, die 
daarna op bestelling gemaakt wer-
den. Tegenwoordig gaan we naar 
het schoenencentrum in Nieuwe-
gein, bezoeken daar de diverse mer-
ken en bestellen de schoenen. De 
familie Giesen is een echte schoe-
nen familie. Op meerder plaatsen in 
Nederland zitten familieleden in de 
schoenen. Ook de huidige eigenaar, 
Robert Giesen, sloeg zijn vleugels uit 
en zocht naar een tweede winkel. 
In 1991 werd dan ook aan de zaak 
in Wehl een filiaal in Vorden toege-
voegd. De voormalige winkel van 
Wullink, was een welkome aanvul-
ling. Het grote voordeel van twee 
winkels is maar al te bekend bij de 
vaste klanten. Is een maat er niet, 
dan kan deze vaak de volgende 
dag wel aanwezig zijn uit de ande-
re winkel. Ook is de keuze groter, 
omdat collecties gedeeld kunnen 
worden. Ondertussen wordt de 
winkel in Vorden dus ook al weer 25 

jaar onder de naam Giesen gevoerd. 
De toevallige samenloop is ook dat 
juist in 1916 en dus óók 100 jaar ge-
leden op deze plek voor het eerst 
schoenen werden verkocht door de 
familie Olthuijs, die het in 1950 over 
deed aan Henk Wullink. Volop feest 
en jubileum dus in zowel Wehl als 
Vorden. 
Met 100 jaar ervaring wordt er na-
tuurlijk wel met een frisse blik ge-

keken naar de nieuwe mode van 
nu en weet Giesen elk seizoen weer 
een mooie en vooral makkelijke col-
lectie te brengen, met voor elk wat 
wils. Naast schoenen, kunt U er ook 
terecht voor, lederwaren, tassen, 
schoenmakerij en stomerij. 

Een klein feestje hoort er natuurlijk 
wel bij. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 
september kunt U onder het genot 

van een kopje koffie met wat lek-
kers, eens kijken wat er zoal te koop 
is in beide winkels. Op zondag 18 
september is er in Vorden een extra 
openstelling met buiten op het plein 
diverse modeshows, samen met col-
lega ondernemers uit Vorden. 

Wil je graag iets meer weten van de 
historie, dan zijn de etalages, met 
foto’s en oude spullen, vast een 
mooie uitdaging voor U. Kom ge-
rust eens een kijkje nemen of bekijk 
www.giesenshoes.nl

Sabine Niesink met haar 472, een klasse jonge duif. Foto: PR
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Freediver Jeanine Grasmeijer breekt wereldrecord
Met één 
ademteug 92 
meter onder 
water
KRALENDIJK/HENGELO - Freedi-
ver Jeanine Grasmeijer (23, Em-
men), afkomstig uit Hengelo, 
heeft vandaag een wereldrecord 
gebroken door met één adem-
teug naar -92 meter diepte te 
duiken. Zij zette dit wereldre-
cord tijdens de Deep Sea Chal-
lenge op Bonaire, Nederlandse 
Cariben.

Jeanine trok zichzelf met behulp 
van de duiklijn naar beneden tot 
-92 meter en weer terug, en bleef 
daarbij minutenlang onder water. 
Na exact 3 minuten en 46 secon-
den kwam ze terug naar de opper-
vlakte en gaf daarbij een volledig 
surfaceprotocol af, reden voor de 
juryleden om de duik goed te keu-
ren. Jeanine breekt hiermee het 
vorige wereldrecord van wijlen de 
Russin Nataliia Molchanova (-91 
meter, Kalamata), die afgelopen 
jaar voor de kust van Ibiza ver-
dween.

Free Immersion
Het nieuwe wereldrecord van 
Jeanine is in het discipline Free 
Immersion, waarbij de freedi-
ver zich met behulp van een ver-
zwaarde duiklijn tot de gewenste 
diepte trekt. Bij de andere twee 
dieptedisciplines in het freedi-
ven mag de freediver de lijn niet 
aanraken, maar zwemt ofwel met 
vinnen (Constant Weight) ofwel 
zonder hulpmiddelen (Constant 

No Fins) naar beneden en weer 
omhoog. Freedivers mogen al-
leen gebruik maken van de lucht 
in hun longen en voor hun duik 
geen zuurstof ademen. De gemid-
delde duiktijd ligt tussen twee en 
vier minuten. Ze heeft zich voor 
afgaand aan haar wereldrecord-
poging twee maanden voorbereid 
op Lanzarote, Spanje. ‘Ik ga elke 
dag een paar meter dieper om 
het zelfvertrouwen op te bouwen 
voor de volgende duik. Het is een 
langzaam proces. Je lichaam moet 
ook wennen aan de druk van al dat 
water.’

Jeanine beoefent het freediven 
sinds 2012. Ze werd ontdekt tij-
dens een freedivecursus in Thai-
land, toen bleek dat ze zonder eni-
ge oefening in staat was 5 minuten 
haar adem in te houden. Haar in-
structeur moedigde haar daarop 
aan om wedstrijden te gaan doen. 
Niet minder dan anderhalf jaar 
later brak Jeanine voor de eerste 
keer het wereldrecord Free Im-
mersion (-90 meter) tijdens in Ka-
lamata, Griekenland. 

Als 20-jarige werd ze daarmee de 
jongste vrouwelijke wereldrecord-
houder in de sport. Vorig jaar sep-
tember werd ze wereldkampioene 
Free Immersion tijdens het WK 
Freediven in Limasssol, Cyprus. 
Ze bezit daarnaast Nederlandse 
freediverecords in alle disciplines. 
Wanneer Jeanine niet haar adem 
inhoudt, studeert ze geneeskunde 
aan de Universiteit Maastricht.
   

 ■ www.jeaninegrasmeijer.com ■ deepseabonaire.com/
deepsea-challenge-2016

HENGELO/MARKELO - In het Over-
ijsselse Markelo zijn Ben Adri-
aenssen en Lauris Daiders Open 
Nederlands Kampioen Zijspan-
cross geworden. Lang was het 
onzeker of ze aan de start kon-
den komen vanwege een dub-
bele polsbreuk die Adriaenssen 
vier weken voor de wedstrijd op-
liep. Op vrijdag kreeg hij groen 
licht van de dokter en met een 
6-4 in de manches scoorde hij 
voldoende punten om de titel in 
de wacht te slepen.

Jan Hendrickx en Ben van den 
Bogaart keken voor aanvang van 
de wedstrijd tegen een achter-
stand aan van zeventien punten 
op Adriaenssen/Daiders. In de 
eerste manche wisten ze tweede 
te worden en verkleinden hier-
mee hun achterstand naar elf 
punten. Echter na een aantal ron-
den in de tweede manche kregen 
ze af te rekenen met een mecha-
nisch probleem en moesten het 
tempo drastisch laten zakken. 
Ze konden niet meer doen dan 
hopen dat Adriaenssen uit zou 
vallen maar dit gebeurde niet 
waardoor ze genoegen moesten 
nemen met een tweede plaats in 
de eindstand. 

Santermans/Mucenieks werden 
derde in de eindstand en de beste 
Nederlanders zijn Jan en Jeroen 
Visscher op een vierde plaats. 
De overwinning in Markelo ging 
naar de gebroeders Bax. Na een 
moeilijke seizoenstart hebben 
ze laten zien wat ze waard zijn. 
Overtuigend wisten ze beide 
manches te winnen en stonden 

aan het einde van de dag trots op 
het hoogste schavot. Het podium 
was volledig Nederlands in Mar-
kelo want naast Bax eindigden 
Hermans/van Gaalen tweede en 
Daniel Willemsen sloot de dag af 
op een mooie derde plaats. Wil-
lemsen wist met zijn gelegen-
heidsbakkenist Luc Rostingt een 
knappe prestatie neer te zetten. 

“In het midden van de week was 
het nog onduidelijk of ik hier zou 
kunnen rijden en om dan van-
daag toch op het podium te ko-
men is geweldig”, vertelt een blije 
Daniel Willemsen. 

Bij de quads ging de titel naar 
Joe Maessen. In de eerste man-
che nam de rijder uit IJsselsteyn 

geen risico’s en had aan een der-
de plaats voldoende om de titel 
te pakken. In de tweede manche 
werd hij achter Mike van Grins-
ven tweede. De winst in Markelo 
ging naar van Grinsven, die in 
beide manches iedereen zijn wil 
oplegde. Davy de Cuyper maakte 
het podium compleet met een 
2-3 in de manches.

Daguitslag ONK Quads: 1. Mike 
van Grinsven 100 Pnt, 2. Joe 
Maessen 86 Pnt, 3. Davy de Cuy-
per 86 Pnt, 4. Luke Gaisford 76 
Pnt. 5 Kay Huzink 71 Pnt.

Eindstand ONK Quads 2016: 1. 
Joe Maessen 595 Pnt, 2. Mike 
van Grinsven 546 Pnt, 3. Ricardo 
Phoelich 510 Pnt, 4. Rome Hui-
bers 508 Pnt, 5. Marc de Vries 498 
Pnt.

Daguitslag ONK Zijspancross 
Markelo: 1. Bax/Bax 100 Pnt, 2. 
Hermans/van Gaalen 86 Pnt, 3. 
Willemsen/Rostingt 79 Pnt, 4. 
Hendrickx/van den Bogaart 75 
Pnt. 5. Adriaenssen/Daiders 74 
Pnt.

Eindstand Open Nederlands 
Kampioenschap Zijspancross: 1. 
Adriaenssen/Daiders 391 Pnt, 2. 
Hendrickx/van den Bogaart 375 
Pnt, 3. Santermans/Mucenieks 
345 Pnt, 4. Visscher/Visscher 303 
Pnt, 5. Hermans/van Gaalen 302 
Pnt.

Adriaenssen en Maessen Open Nederlandse titels

Na exact 3 minuten en 46 seconden kwam ze terug naar de oppervlakte. Foto: PR

Adriaenssen/Daiders Open Nederlands Kampioenen Zijspancross. Foto: Zijspancrossnieuws.nl Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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Singer-songwriter Dick van Altena 

HENGELO - Op zaterdag 24 september is Dick van Altena in de Hengelose 
Remigiuskerk te zien vanaf 20.00 uur. Volgens kenners is Dick van 
Altena de beste country singer-songwriter van ons land. Van Altena 
schreef en produceerde hits voor anderen. Zelf zingt hij schitterende 
countryliedjes in het Nederlands, Engels en Betuws dialect.

Ook wie nog nooit van Dick van 
Altena (1957) gehoord heeft, kent 
ongetwijfeld liedjes van hem. Van 
Altena schreef hits voor Mooi Wark, 
Henk Wijngaard, Pussycat, Saskia 
en Serge en vele anderen. Zijn ei-
gen band Major Dundee trad tien-
tallen jaren overal met veel succes 
op. Solo-optredens van Van Altena 
zijn een belevenis: de man, zijn gi-
taar en zijn prachtige liedjes.
Na vele jaren te hebben geschre-
ven en gezongen in het Engels en 

Nederlands, verrast hij zijn fans 
in 2002 met het prachtige album 
Maon ove de Betuwe. Sfeervolle 
liedjes in zijn eigen dialect, het 
Overbetuws. Ook het dialectalbum 
Zúút werd enthousiast ontvangen. 
In 2014 kwam het album Novem-
berwind, weer in het Nederlands, 
met daarop onder meer de hit Die 
arm om mijn schouder.

Ook in een theaterachtige setting 
komt Van Altena uitstekend tot 

zijn recht. Momenteel reist hij rond 
met het muziektheaterprogramma 
Back to the Country, met natuurlijk 
weer een hoofdrol voor zijn gelief-
de countrymuziek.

Inspiratiebronnen heeft Van Altena 
genoeg, maar Kris Kristoffersen en 
Shel Silverstein zijn de grootste.

Countrykenner Johan Derksen 
wijdde in zijn tv-programma Derk-
sen on the Road in 2014 een vol 
uur aan Dick van Altena. Derksen: 
“Dick is de beste country singer-
songwriter van Nederland, hij be-
heerst het hele muzikale spectrum.”
Het concert in de Remigiuskerk be-
gint om 20.00 uur.

Touring Herfstrit
HENGELO - Na een mooi jaar met 
diverse motorritten is het alweer 
tijd voor de laatste motorrit voor 
de Touring commissie van de 
HAMOVE uit Hengelo. 

Op zondag 18 september is de 
jaarlijkse Herfstrit aan de beurt. 
De afdeling Touring heeft zich 
druk gemaakt om een fraaie route 
te maken die via de Achterhoek de 

Duitse grens passeert. Deze mo-
torrit is zo’n 235 kilometer lang 
en heeft zoals gebruikelijk halver-
wege een pauze, dit jaar nabij de 
plaats Münster. 

Inschrijven voor de Herfstrit kan 
vanaf 09.30 uur bij de Varsselse 
Molen aan de Varsselseweg 34 in 
Hengelo. Voor meer info zie: www.
hamove.nl/touring.

ZELHEM - Woensdagavond 14 sep-
tember staan de ‘Kisjeskearls’ cen-
traal in het programma live@ide-
aal, dat tussen 20.00 en 22.00 uur 
vanuit de iBeat Recording Studio 
in Zelhem wordt uitgezonden. De 
band speelt live en de bandleden 
worden geïnterviewd door de pre-
sentatoren van het programma.

‘Kisjeskearls’ is een Normaal-tri-
buteband, opgericht begin 2012 
door vier vrienden/anhangers die 
hun passie voor de grondleggers 
van de boerenrock, de groep Nor-
maal, live ten gehore willen bren-
gen. De muzikale marskramers, 
vernoemd naar het Normaalnum-
mer ‘Kisjeskearl’ uit 1983, trekken 
van podium naar podium om niet 
alleen hits als Alie, Deurdonde-
ren of Heidi te spelen, maar juist 
om het onbekendere/betere werk 
van hun helden te laten horen. De 
kisjeskearls zijn vier zeer ervaren 
muzikanten (uit bands als Ja Dat 
Zal, Goed Goan en Gram’s Hill) en 
weten op treffende wijze de sound 
en de energie uit de bijna 40-ja-
rige historie van Normaal neer te 
zetten. Regelmatig worden ze dan 

ook gevraagd om het voorpro-
gramma’s te verzorgen bij bands 
als Old Ni’js, Mooi Wark en Bök-
kers.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 

Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kunnen 
mailen naar Live@Ideaal.org of 
schrijven naar Ideaal Radio, Tele-
visie & Internet, t.a.v. Live@Ideaal.
org, Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Kisjeskearls bij Live@Ideaal

De ‘Kisjeskearls’ spelen het repertoire van Normaal

Dick van Altena wordt vaak bestempeld als de beste country singer songwriter van het land. Foto: PR 

(Advertorial)

Inloopmiddag bij Feelgoodclub 
AeroFitt voor mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH)
In de week van 19 t/m 24 sep-
tember 2016 wordt Nederland 
uitgedaagd om tijdens de Natio-
nale Fitness4daagse,  4 x te gaan 
bewegen voor het goede doel: 
de Hersenstichting. Doordat de 
hersenen deze week centraal 
staan organiseren de ‘Edwin 
van der Sar Foundation’ samen 
met Fit!vak, de brancheorgani-
satie voor sport- en bewegings-
centra, een inloopmiddag bij de 
Fit!vak Preventiecentra voor 
mensen met NAH. 

Fit!vak Preventiecentrum Feelgood 
AeroFitt te Hengelo GLD doet hier 
ook aan mee en zal op donderdag 
22 september a.s. van 13.00 - 18.00 
uur een inloopmiddag houden. 
Hierbij kunnen mensen met NAH 

op een gemoedelijke manier kennis 
maken met de daarvoor opgeleide 
instructeur en de werkwijze die 
wordt toegepast. Uiteraard zal de 
familie van der Sar ook een bezoek 
brengen aan één van de deelne-
mende Fit!vak Preventiecentra. 

Inschrijven voor de NAH-inloop-
middag is niet nodig en aan de 
deelname zijn geen kosten ver-
bonden. Laat uw brein niet zitten 
en kijk wat beweging voor u kan 
betekenen! Kijk voor meer infor-
matie over bewegen met NAH op 
www.meet-me-at-the-gym.nl of 
www.edwinvandersarfoundation.nl

Feelgoodclub AeroFitt
Winkelkamp 5, Hengelo GLD
057546-5001, www.aerofitt.nl

(Advertorial)

Wellnessfair georganiseerd
Op zondag 25 september 2016 
wordt er bij cafe/rest de Nieu-
we Aanleg in Almen weer de 
wellnessfair georganiseerd. 
Jolande Loman van Praktijk 
Balans uit Vorden is de organi-
sator. Enthousiast is ze als ze 
merkt dat er weer enorm veel 
belangstelling is voor deze fair.

Veel standhouders komen uit 
de regio, maar ook uit geheel 
Nederland. De fair is een evene-
ment voor wellness, gezondheid 
en vitaliteit. De bezoeker kan 

kennismaken, maar ook van alles 
ervaren. O.a. massage’s beauty, 
voeding, workshop’s en lezingen.

Lezingen zijn dit jaar nieuw en u 
leest op de website hier van alles 
over. Het is een fijn ontspannen 
dagje uit voor een ieder die hier 
van alles over wil weten. De fair 
zal op feestelijke wijze en muzi-
kaal geopend worden. Entree is 4 
euro p.p incl een kop koffie/thee.

Voor meer info: 
www.balansvorden.nl

(Advertorial)

Komt u ook naar onze inloopdag 
a.s. zaterdag? 
Na een verbouwing van ander-
half jaar organiseren we op 17 
september een inloopdag voor 
werk en innovatie. De innova-
tieloods is gevestigd op de Net-
werkweg 2 te Vorden en in an-
derhalf jaar verbouwd tot een 
fabriek met werkplaats en ont-
werpstudio voor o.a. workshops, 
trainingen en opleidingen. 

Samen met opdrachtgevers en 
medewerkers gaan we het pand 
inzetten voor de realisatie van 
nieuwe ideeën, kennisdeling en 
projecten.

We bestaan inmiddels 19 jaar als 
werkgever en projectbureau voor 
vakbekwame medewerkers en 
hopen met dit initiatief werk, car-
rière en innovatie in de techniek 
en bouw met elkaar te verbinden 
in Oost-Nederland.

Programma 17 september
Datum : 17 september 2016
Tijd : 10.00 tot 17.00

• Carrièrebeurs
• Trial run (stunter)
• Workshops hout & metaal
• Smart Industry (demo)
• Metaalkunst met Kees Weimer
• Houtkunst met Will Schropp
• 3D modeling, design &  

engineering
• 3D robotprinting
• Scan- en meettechniek
• Presentaties & sprekers
• Verloting

Leer ons kennen!

Voor meer informatie ga naar één 
van onze websites of onze werk 
community www.lubrongroep.nl
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WWW.BAAKSEKERMIS.NL

ZATERDAG 1 OKTOBER
13:00 uur Viering in St. Martinuskerk
14:00 uur Spelen met extra kindervermaak & Lunapark open

ZONDAG 2 OKTOBER
14:00 uur Optocht met praalwagens, jeugdkarren,
Koninginspaar 2015, Baakse Vendeliers en muziekkorpsen

MAANDAG 3 OKTOBER
11:00 uur Vogelschieten, vogelknuppelen e.d.
  m.m.v. “De Bielemannen”, Vendeliers, Koningen, schutters
    en muziekvereniging Nieuw Leven

HET WAPEN VAN BAAK HERFKENS 

ZA 1
20:30 UUR

Blinde Ed’s One Man Band MA 3 
14:00 UUR

Ron Ringo & Fennie Koning MA 3 
19 :00 UUR

Brood op de plank
DI 4

12:00 UUR
VAT LEEGMAKEN MET EDDY V.ZO 2

15:00 UUR
Muziek van diverse artiesten

WARME KERMISHAP WARME KERMISHAP

POPGUNNNPOPGUNNNPOPGUNNNPOPGUNNNPOPGUNNN
zaterdag 1 

samen met DJ REMCO21:00 uur

YOU & MEYOU & MEYOU & ME
zondag 2

15:00 uur
21:30 uurMELROSEMELROSEMELROSE

maandag 3

13:30 uur

advertentie 265x395mm totaal.indd   1 05-09-16   13:46



Doesburg nieuwe locatie voor
Harmonicadag
DOESBURG - Na twintig jaar een 
harmonicadag te hebben geor-
ganiseerd in Vorden heeft har-
monicagroep de Trekkebuuls 
een nieuwe locatie gevonden 
aan de boorden van de oude 
loop van de Gelderse IJssel op de 
grens van Bronckhorst en Does-
burg. Zondag 18 september zal 
van 11.00 uur tot 17.00 uur de 
Harmonicadag plaatsvinden bij 
Restaurant De IJsselhoeve, Eek-
straat 15 in Doesburg.

De harmonicagroep hoopt naast 
de vaste fans, ook nieuwe liefheb-
bers van harmonica muziek te 
ontmoeten.

Er zijn in de grote zaal doorlopen-
de podiumoptredens van bekende 
groepen uit de regio. De vrije spe-
lers zijn te beluisteren in de kleine 

zaal en in de omsloten binnentuin.
U bent van harte welkom. Toegang 

is gratis en er zijn voldoende par-
keerplaatsen.

‘t Benske
Had ik net mien argenis op papier 
ezet of was ‘t al weer op-elost.

Waor geet dit aover zult i-jleu ow 
afvraogen.

‘t Geet aover ‘t ‘benske’ dat an ‘t 
ende van de kerkhoflaan in Zel-
hem ston. An den doodlopende 
weg, waor alleen nog wandelaars, 
völle pieterpadlopers, maor ok de 
fietsers nog deur kunt. Ok a’j ow 
zo maor effen wilt afzonderen was 
dat ‘benkske’ een mooi plekske. 
Lekker in ‘t zönneke, mooi uut-
zicht aover de weide met peerde, 
en naor rechts kiek i-j aover de 
ringweg op een weide met koeien.

In ens was dat ‘benske’ 50 meter 
op-eschoven, uut de zonne on-
der de dennen en i-j kiekt tegen 
de mais an. Tót zo wiet mien ar-

genis. Veurdat mien schriefsel in 
de krante is ezet, ston ‘t ‘benske’ 
weer op de olde plaatse. Niet deur 
de gebruukers, maor deur de ge-
meente want door zit een plate 
beton onder den i-j maor niet zo 
maor effen oppakt. En toen ze toch 
bezig wazzen heb ze ‘t benske bij 
‘t kerkhof ok maor effen een paar 
meter verzet, das èèn doen.

Now bun ik toch wel een betje be-
niejd of de gemeente dit zelf hef 
in-ezien of dat d’r völle protesten 
bunt ewest.

t Mek eigenlek ok niet meer uut, ‘t 
‘Benske’ steet weer op de plaatse 
waor ‘t heurt.

Goed gaon,
Gait de Strieker (Gerbert Abbink)
Magnoliaweg 13, Zelhem

   

De Muzikale Ontmoeting

ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma De Muzikale Ontmoe-
ting bij Radio Ideaal is er weer een 
studiogast uitgenodigd.
De heer Ton Rutting uit Vorden is 
op maandag 19 september de stu-
diogast. Mevrouw Riek Menkhorst 
- Hilferink uit Zelhem zal enkele 
gedichten voordragen in de uit-
zending van maandag 26 septem-
ber.

Dit programma wordt iedere 
maandagavond tussen 19.00 en 
20.00 uur uitgezonden via Radio 
Ideaal.
Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
de vrijdag voor de uitzending aan-
gevraagd worden via onderstaand 
telefoonnummer.
   

 ■ 0314 - 622878

De 18e editie van de Harmonicadag in Vorden. Foto: Achterhoekfoto.nl/John Mokkink

Mantelzorgbijeenkomst Bronckhorst
HENGELO - Op 20 september 
wordt voor mantelzorgers uit de 
gemeente Bronckhorst een the-
maochtend gehouden over ge-
zonde voeding. De bijeenkomst 
wordt van 13:30 - 16.00 uur ge-
houden in Partycentrum Lan-
geler, Spalstraat 5 in Hengelo.

Zorgt u intensief voor iemand: 
een familielid, vriend of iemand 
uit de buurt? Dan bent u mantel-

zorger.
Als mantelzorger is het van be-
lang om zelf gezond te blijven. 
Een gezonde voeding draagt hier-
aan bij. Maar wat is gezonde voe-
ding nu eigenlijk precies. Wat zijn 
mogelijkheden als zelf koken niet 
meer lukt en waar in uw woon-
plaats kunt u terecht als u graag 
samen met anderen wilt eten? 
Diëtiste Anne Klein Nijenhuis 
van Diëtistenpraktijk Nieuweten 

vertelt hierover.
Opgave
Opgave is gewenst, dit kan tot 19 
september door te bellen of te 
mailen naar VIT-hulp bij mantel-
zorg. De bijeenkomst is een initi-
atief van VIT-hulp bij mantelzorg.
   

 ■ (0544) 82 00 00 ■ info@vithulpbijmantelzorg.nl

Unieke Achterhoekers en hun 
ambassadeurs - Het praktijkverhaal

Aan het woord
Ambassadeur De Ziep
Jonèl Jansen en Henrie Mastwijk wer-
ken op het stagebureau van De Ziep. 
Jonèl is er trajectbegeleidster en Hen-
rie is coördinator. Beiden zetten zich 
met hart en ziel in om de leerlingen 
die daaraan toe zijn een stageplek 
te bezorgen. Henrie: “Stagelopen is 
erg belangrijk voor onze leerlingen. 
Naast het ontwikkelen van een reëel 
en waardig zelfbeeld, moeten ze in 
de praktijk ontdekken waar ze goed 
in zijn. Leren op school of leren in de 
praktijk is een wereld van verschil.” 

Passie staat centraal
Jonèl: “Wanneer de interesses, dro-
men en passies van de leerling dui-
delijker zijn, bieden wij een passende 
stageplaats aan. Zo zag leerling Fem-

Door Marja Hengeveld-Hallie

De Ziep in Didam biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen 
van 12 tot 18 jaar die zeer moeilijk leren. Vanaf de eerste schooldag 
worden de jongens en meisjes geprikkeld om zelfstandig te zijn en 
staat leren in de praktijk centraal. Vanaf hun 16de lopen ze stage bij 
bedrijven om vervolgens uit te stromen naar werk of dagbesteding. 
Jonèl Jansen en Henrie Mastwijk zijn verantwoordelijk voor het vinden 
van stageplekken die leiden tot werk. “Onze school voor voortgezet 
onderwijs is de laatste 3 jaar zeer succesvol geweest in die zogenoem-
de ‘warme overdracht’; van stage doorstromen naar werk. Daar zijn 
we best trots op!” 

Unieke Achterhoekers, wie zijn dat?
Natuurlijk, als mens zijn wij allemaal uniek. Dus eigenlijk is iedereen die in de 
Achterhoek woont een Unieke Achterhoeker. Het initiatief Unieke Achterhoe-
kers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wettelijk minimum-
loon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- (jonggehandicapten)
uitkering, mensen met een beperking die een bijstandsuitkering ontvangen en/
of gebruikmaken van de sociale werkvoorziening. Al deze Unieke Achterhoekers 
hebben zo hun eigen talent.

ke het niet zo zitten om met kinderen 
of oude mensen te werken. Mariska 
vertelde ons dat ze er juist van houdt 
in een omgeving met kinderen te wer-
ken en schoonmaakwerk leuk vindt. 
Met zulke wensen houden we zoveel 
mogelijk rekening. Het maken van 
keuzes gaat in nauw overleg met ou-
ders. Hun betrokkenheid is enorm en 
dat is erg fijn.”

Erkende certificaten behalen
Om ervoor te zorgen dat leerlingen 
goed voorbereid aan hun stage be-
ginnen, werkt De Ziep structureel aan 
werknemersvaardigheden. Ook kun-
nen de jongens en meisjes landelijk 
erkende SVA-certificaten halen. Hen-
rie: “Deze certificaten staan hoog aan-
geschreven en zijn bovendien herken-
baar voor bedrijven. Daar komt bij dat 
het halen van zo’n certificaat een po-
sitief effect heeft op het zelfvertrou-
wen en de motivatie van leerlingen.”

Femke en Mariska aan ‘t werk
Femke Rommens (19) en Mariska 
Stam (20) zijn beiden oud-leerlingen 
van De Ziep. Femke ging vorig jaar 
van school en Mariska stopte in juni. 
De meiden zijn superblij met het werk 
dat ze met tussenkomst van De Ziep 
hebben gevonden. Door ‘de warme 

overdracht’ hebben ze geen dag thuis 
gezeten en konden na school direct 
aan de slag. Femke doorliep 3 stages, 
alvorens ze bij Bloompost een baan 
kreeg aangeboden. Mariska vond na 
5 stages haar droombaan bij Kiddiez 
Binnenspeelplaats. De dames reizen 
zelfstandig naar hun werk. Mariska 
op de fiets en Femke met de scooter. 
“Ik heb veel geleerd bij De Ziep en 
vind het ook fijn dat we via school 
ons brommerrijbewijs konden halen”, 
zegt Femke.  Mariska is erg blij met de 
schoonmaaklessen die ze op school 
kreeg, want die komen haar bij Kid-
diez goed van pas.

“Stagelopen is erg belangrijk voor 
onze leerlingen.”
Jonèl en Henrie zijn altijd op zoek 

naar fijne en veilige stageplekken. Wilt 
u eens van gedachten wisselen over 
de mogelijkheden een leerling van De 
Ziep stage te laten lopen? Neem ge-
rust contact op met het Werkgevers-
servicepunt Achterhoek of met het 
stagebureau De Ziep: 0316 – 29 69 55

Unieke Achterhoekers 
Femke en Mariska: 
“Elke dag zelfstandig 
naar het werk. Dat is 
in het begin eng, maar 
nu leuk.” 

Ambassadeur De Ziep: 
“Stagelopen is erg 
belangrijk voor onze 
leerlingen.”

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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Heutink International B.V., onderdeel van de Heutink Groep uit Rijssen, voorziet 
schoolleveranciers in meer dan 50 landen van de beste educatieve materialen. Samen met een 
team van didactische specialisten ontwerpen en ontwikkelen we spel- en ontwikkelingsmaterialen 
voor kinderen van 0-12 jaar onder de labels;  Nienhuis Montessori, Educo, Jegro en Heutink Arts & 
Crafts. 
 
Op korte termijn zijn wij op zoek naar: 

 
Oproepkrachten voor de afdeling logistiek [m/v] 

 
 
Ervaring met magazijnwerkzaamheden is niet 
noodzakelijk, maar je moet wel van 
aanpakken weten en nauwkeurig kunnen 
werken. Je bent gemotiveerd, enthousiast en 
bereid om 38.75 uur per week te werken. Het 
bezit van een heftruckcertificaat is een pré, 
maar ook zonder certificaat kun je reageren. 
 
 

 
 
Werkzaamheden 
 Het verzamelen van orders 
 Het inpakken/verzendklaar maken van 

bestellingen 
 Het uitpakken van binnenkomende 

goederen. 
 Het aanvullen van de voorraad 
 

Ben je geïnteresseerd, mail dan je sollicitatie en c.v. naar: 
 
Annemieke Melgers 
a.melgers@heutink.com 
 
Heutink International BV 
Industriepark 14 
7021 BL  Zelhem 
Tel: 0314-627127 
 
 
 
 

  
 
 
 

Een aandeel in elkaar

Meer informatie via www.kennisvloer.nl

Ontmoet onze financieel adviseurs en ontdekt wat een makelaar,
notaris of bouwcentrum voor je kan betekenen. Ontvang handige tips
van interieurarchitect Michiel de Zeeuw voor het inrichten van je huis.

17 september Rabobank Zutphen 15 oktober Rabobank Groenlo

Kom naar de
woonbeurs.

Wonen in je
droomhuis?

Ontvang tips
van Michiel
de  Zeeuw

 

 

 

Vacature: Assistent Horeca Manager    32 uur 

Wij zijn opzoek naar een eerste medewerker bediening / assistent horeca manager voor ons 
gemoedelijke horeca gelegenheid. Als assistent manager ben jij de steun en toeverlaat van de 
uitbater. Je geeft leiding aan de collega’s in de bediening, coördineert werkzaamheden met de 
keuken, draagt een steentje bij aan nieuw te ontwikkelen arrangementen, maar steekt ook graag zelf 
de handen uit de mouwen.  

Je bent het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de directie en gaat verantwoordelijkheid 
nemen niet uit de weg! Je verwelkomt gasten met een brede glimlach en zorgt ervoor dat het ze aan 
niets ontbreekt. Op commercieel vlak sta je ook je mannetje en verzorg je de communicatie via social 
media en ga je in gesprek met potentiele gasten. 

Functie omschrijving: 
 Organiseren van de werkzaamheden in het café, cafetaria, evenementen en zalencentrum 
 Actief meewerken in de dagelijkse operatie 
 Aansturen van de bedieningsmedewerkers 
 Proactief meedenken in de organisatie, doen van verbetervoorstellen 
 Bewaken van de kwaliteitsnormen en het serviceniveau, bijsturen waar nodig 
 De eindverantwoording nemen voor de totale bedrijfsvoering bij afwezigheid van de directie 
 Ontwikkelen van arrangementen en in de markt zetten 

 
Functie profiel: 

 Afgeronde horeca opleiding (mbo niveau 4 / hbo) 
 Circa 1‐5 jaar ervaring als zelfstandig werkend gastheer/vrouw 
 Hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel 
 Enorme enthousiasme voor het vak en de gasten 
 Goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden 
 Vlot en representatief voorkomen 

 
Dienstverband: 
Per 1 oktober 2016 
32 uur gemiddeld. In drukke periodes werk je meer in rustige periodes minder. 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
Zijn conform het KHN Arbeidsvoorwaarden regelement. De functie is ingedeeld in salarisschaal 5 met 
als referentiefunctie Bedrijfsbeheerder 1. 
 
Solliciteren? 
Reageer door een uitgebreide CV en motivatie te sturen naar info@wolfershuus.nl 
 
 
Wolfershuus, Ruurloseweg 42, 7021HC Zelhem, 0314‐621340 

ACHTERHOEK
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Leer abstract schilderen of
speksteen bewerken
RUURLO - Abstract schilderen is 
een uitdagende activiteit. Wie het 
graag wil leren kan een cursus vol-
gen bij Hugo Pos, aan de Vijver-
weg in Ruurlo. De cursus start op 
dinsdagochtend 20 september om 
10.00 uur. Ook kan men terecht op 
dinsdagmiddag om 13.30 uur. In 
totaal zijn er acht lessen.

Bij Abstract Schilderen is men niet 
gebonden aan een onderwerp. Het 
gaat vooral om het idee, de lijnvoe-
ring, vormen en het kleurgebruik. 
Er kunnen ook diverse materialen 
in een werk gebruikt worden. Kort-
om, er zijn geen grenzen. Maak 
gebruik van de fantasie, gevoel en 
spontaniteit. In principe hoeft een 
abstract schilderij niets voor te 
stellen maar het mag wel. Aan de 
basis van het schilderij zit een dui-
delijke opdracht vast. In de cursus 
wordt in hoofdzaak met acrylverf 
gewerkt. Schilderservaring is niet 
noodzakelijk.

Ook start binnenkort de cursus 
‘Beelden maken van Speksteen’. 
Het bewerken van de ruwe spek-
steen gebeurt met een mes, rasp of 
zaag. Als er een gat geboord moet 
worden kan dat met de boormachi-

ne. In de eindfase wordt het beeld 
gepolijst met watervast schuurpa-
pier en er ontstaat een fraai hoog-
glanzend beeld met een marmeren 
uitstraling. In bepaalde gevallen 
kan besloten worden het beeld 
op een voetstuk te zetten. In acht 
lessen leren cursisten de kneepjes 
van het vak. Er wordt gewerkt in 
kleine groepen, in het atelier van 
Hugo in Ruurlo. Men werkt naar 

eigen ontwerp en cursisten krijgen 
persoonlijke begeleiding. In één 
cursusperiode kan een beeldje ge-
maakt worden. Start maandagoch-
tend 19 september om 10.00 uur of 
maandagmiddag om 13. 45 uur. De 
cursus bestaat uit 8 lessen.
   

 ■ www.hugopos.nl ■ 0573-450452

RHA/STEENDEREN - Op zaterdag 
17 en zaterdag 24 september kun je 
van van 9.00 tot 16.00 uur zelf je ap-
pels plukken tijdens de Appelpluk-
dagen bij Fruitbedrijf Horstink, 
aan de Prinsenmaatweg 3 in Rha/
Steenderen. September is de tijd 
om appels en peren te oogsten. Om 
dit te vieren worden er door het ge-
hele land de Landelijke Appelpluk-
dagen georganiseerd. Dé ultieme 
kans om kennis te maken met ap-
pel & perenrassen, het oogsten van 
het fruit en een kijkje te nemen in 
de boomgaard. Tijdens de appel-
plukdagen is Fruitbedrijf Horstink 
opengesteld voor publiek. Men 
kan een wandeling maken door de 
boomgaard en tegen vergoeding 
zelf appels plukken. Er zijn kramen 
met leuks & lekkers, demonstraties, 
uitleg, proeverijen en diverse acti-
viteiten voor kinderen.

Op de vruchtbare rivierklei van de 
IJssel lagen van oudsher vele boer-
derijen met een boomgaard. Te-
genwoordig is Fruitbedrijf Horstink 

de enige in de regio, een modern 
fruitteeltbedrijf met 16 hectare ap-
pels, peren, pruimen, kersen en 
aardbeien. Sinds 1928 wordt hier 

fruit geteeld. 
   

 ■ www.fruitbedrijfhorstink.nl

Zelf je appels plukken tijdens de
Appelplukdagen

De appelplukdag is leuk en leerzaam voor jong en oud. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul 
Harmelink

Abstract schilderen. Foto: PR 

Maak kennis met de meest bijzondere 
boomsoorten
RUURLO - Wie kennis wil maken 
met de meest bijzondere en zeld-
zame boomsoorten, kan vrijdag 
23 en zaterdag 24 september tus-
sen 10.00 en 17.00 uur terecht op 
de open dagen van Boomkweker 
Albert Leemreize, Manpadweg 14 
in Ruurlo. Bomen en struiken met 
de meest opvallende bloemen, 
mooiste vruchten, stammen en 
herfstkleuren zijn er dan te be-
wonderen.

De boomkwekerij ligt diep in het 
buitengebied aan de Veengoot in 
gemeente Bronckhorst maar heeft 
als adres Manpadweg 14 in Ruur-
lo, gemeente Berkelland. “De ech-
te liefhebbers weten ons gelukkig 
wel te vinden en dan maakt de af-
stand niet uit”, vertelt Leemreize. 

“Graag lever ik de bomen bij de 
klant zelf af, zo kom ik soms op 
de mooiste plekken en dat mag 
ik graag doen.” Waar hij zoal is 
geweest? “Tot in Portugal toe heb 
ik bomen geleverd. Afgelopen ja-
nuari ben ik daar samen met een 
zwager zelf naar toe gereden. Dat 
was dan ook wel bijzonder en 
speelde het geld niet zo’n rol.”
Zoals gezegd zijn het over het al-
gemeen de echte tuinliefhebbers 
die naar de kwekerij van de Ach-
terhoeker komen. “Zij die echt 
iets unieks achter het huis willen, 
zijn aan het goede adres”, aldus 
Leemreize. Van de ruim vijfhon-
derd soorten die Leemreize ver-
koopt, behoren er ongeveer 25% 
tot de unieke en nieuwe soor-
ten. Het gaat dan om bijzondere 

kruisingen en selecties uit eigen 
land, maar ook om Magnolia’s uit 
Nieuw Zeeland en bijvoorbeeld 
Cercis en Albizia uit Israël. “Deze 
bomen zijn kwekersrechtelijk be-
schermd. Ze mogen niet vermeer-
derd worden zonder licentie.”

Bezoekers van de open dagen 
kunnen al dit moois bewonderen 
in het arboretum van Leemreize, 
een soort van showroom voor 
bomen. Hij heeft er 235 geplant. 
Voor de bomen in container (pot-
ten) is nu het juiste moment om 
ze te planten. De grondtempera-
tuur is nog hoog en er zit nog blad 
aan de planten. 
   

 ■ boomkwekerijleemreize.nl

Zang- en ontmoetings-
dienst
ZELHEM - Op zondag 2 oktober is 
er in De Brink, stationsplein 12 
in Zelhem een zang- en ontmoe-
tingsdienst, georganiseerd door 
Stichting de Opdracht. In deze 
bijeenkomst, die om 19.30 uur 
begint, gaat Gijsbert Tomassen 
uit Ermelo voor. Christelijk Koor 
Testify uit Aalten werkt mee aan 

deze samenkomst. Kees van Dus-
seldorp begeleidt de samenzang 
op piano. De toegang is vrij, wel is 
er een collecte. Na afloop is er kof-
fie. 
   

 ■ www.stichtingdeopdracht.nl

   

Verzamelbeurs Postzegelvereniging

LICHTENVOORDE - Op zondag 25 
september organiseert de Postze-
gelvereniging De Achterhoek haar 
jaarlijkse Verzamelbeurs in de 
Swite van Schuttersgilde St. Swi-
bertus aan de Hendrik Leemrei-
zestraat 2 te Lichtenvoorde. Ope-
ningstijd van 10.00 tot 16.00 uur. 
Er zullen naast postzegelhandela-

ren, ook handelaren van brief,- en 
ansichtkaarten aanwezig zijn en 
een muntenhandelaar .Toegang 
is gratis. Parkeermogelijkheden 
zijn tevens gratis en onbeperkt. 
Meer informatie via Henk Grie-
vink: 0544-375707 / 06-11770082 
of henkgrievink@hotmail.com.

Jachtinstinct
Ik weet nog hoe blij ik als nog 
thuiswonende tiener was met 
mijn eerste hond. Kronkel heette 
ze en ze was een kruising tussen 
een Duitse staande en een Berner 
sennenhond. ‘t Was niet moeders 
mooiste. Beter gezegd: eigenlijk 
zag ze er niet uit. En ze had een 
heel eigenaardig loopje. Vandaar 
die naam. Ze was heel lief, maar 
ook zeer waaks. Dankzij haar af-
komst had ze bovendien een fors 
postuur. Zolang zij er was hebben 
we op onze toch redelijk achteraf 
gelegen boerderij nooit last ge-
had van inbrekers.

Sindsdien heb ik meerdere vier-
voeters de mijne mogen noemen. 
Vijf stuks, om precies te zijn. Op 
één na allemaal kruisingen, dus 
in die vijf waren veel meer ras-
sen vertegenwoordigd. Van sint-
bernardshond tot bouvier, van 
rottweiler tot hovawart. Wat de 
meeste gemeen hadden, honden-
kenners zien het al aan de opge-
noemde rassen, was dat het flinke 
joekels waren. Dat had alles te 
maken met mijn (ik geef het toe: 
misplaatste) stoerheid. Ik hoor 
het me nog zeggen: “Ik ga niet 
voor gek lopen met zo’n schoot-
hondje aan de lijn.”

De laatste grote hond overleed en 
mijn liefste en ik besloten, dat er 
geen ander zou komen. We had-
den vooruitlopend op mijn pensi-
onering al wat meer vrije tijd ge-
kregen en ik was flink aangetast 
door het fietsvirus. We hadden al 
een vut-rek (fietsdrager) aange-
schaft, we fietsten al wanneer en 
waar we maar konden en waren 
vast van plan in de komende ja-
ren nog veel meer kilometers on-
der ons weg te trappen. Bij zo’n 
hobby paste geen hond, daarover 
waren we het wel eens.

Maar ja…. Echte hondenliefheb-
bers weten het wel: een hondloze 
periode duurt meestal niet lang. 
Na een paar maanden al besloten 
we, dat we toch niet zonder zo’n 
trouwe huisgenoot verder wilden. 
“Maar laten we dan een kleintje 
nemen, die kan in een mandje 
mee op de fiets”, opperde mijn 
vrouw.
Ik sputterde nog wat tegen, maar 
puur voor de vorm. Dus een paar 

weken later waren we weer met 
z’n drieën. Doerak is een zoge-
naamd boomertje, een kruising 
tussen een Malthezer leeuwtje en 
een jack russel. Inderdaad, een 
klein hondje. Maar dat beseft ze 
zelf niet. Ze gedraagt zich totaal 
niet anders dan haar veel grotere 
soortgenoten, is voor de duvel 
niet bang en hangt haar ‘neefjes’ 
(de twee joekels van honden van 
mijn schoonzus) regelmatig in 
de oren. Anderzijds is ze heel ge-
hoorzaam en ontzettend lief. Lief 
tegen ons, tegen de kleinkinderen 
en…. tegen andere dieren!

Een konijntje dat op vijf meter af-
stand opduikt uit het gras kijkt ze 
vriendelijk aan, een haas die langs 
rent, keurt ze nauwelijks een blik 
waardig, een groep grazende 
reeën in een weiland bekijkt ze 
samen met mij, maar ze jaagt ze 
niet op. “Er zit totaal geen jacht 
in”, zei een buurman smalend. 
Maar ik ben daar blij mee. Het 
betekent dat ik Doerak waar dat 
verantwoord is, rustig los van de 
lijn kan laten lopen. Bijvoorbeeld 
op dat dagelijkse ochtendrondje 
langs het vlakbij ons gelegen 
Huize De Kamp in Neede. Maar 
het was juist op die route, dat ge-
heel onverwacht, Doeraks jacht-
instinct toch nog ontwaakte. Eén 
diersoort bleek ze niet te kunnen 
weerstaan, daar moest en zou ze 
achteraan rennen: eekhoorns!
Waarom juist de eekhoorn haar 
zo tergt, ik weet het niet. Maar ze 
hoeft er maar een te ruiken of ze 
wordt helemaal wild. Dan volgt 
ze vanaf de grond de over de tak-
ken van de grote eikenbomen 
wegvluchtende ‘prooi’ en heeft ze 
verder nergens oog voor….

Enkele van die takken hangen 
over het water dat De Kamp om-
ringt. En als je dan alleen maar 
naar boven kijkt, ja dan kan het 
natuurlijk gebeuren dat….. Inder-
daad, Doerak nam onlangs een 
onvrijwillige duik in de gracht. En 
daar heeft ze van geleerd. Ze rent 
weliswaar nog steeds achter elke 
eekhoorn aan, maar ze kijkt niet 
meer alleen naar boven. En op 
hooguit twee meter van de gracht 
komt aan de jacht een einde. 
Want aan nat worden heeft ons 
hondje een gruwelijke hekel!

Zwaleman
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COLLEGA
GEZOCHT!

Van de Kolk Wonen en Slapen is een familiebedrijf, een 
begrip in Lochem en omstreken op het gebied van 
woninginrichting en slapen. En dat al ruim 85 jaar!

Voor ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar 
een Nette, gemotiveerde jongeman die het vak van 
stoffeerder / monteur / bezorger wil leren.

• Handig, technisch en fysiek in goede conditie
• Zowel zelfstandig als in team verband werken
• Flexibel en geen 9 tot 5 mentaliteit
• In bezit van rijbewijs B (is geen pré) 
• Niet ouder dan 23 jaar

Lijkt het je leuk om te werken in een klein team in de woningin-
richting dan zijn  wij op zoek naar jou! Kijk op onze website 
www.vandekolkwonen.nl voor een indruk van ons bedrijf.

Sollicitaties sturen aan: Van de Kolk Wonen en Slapen 
t.a.v. mevrouw K. Florijn Nieuwstad 8, 7241 DN LOCHEM, 

Tel. 0573-251761, of per mail aan: karin@vandekolkwonen.nl

0573 - 25 17 61
0573 - 25 17 61

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.

Werkvoorbereider/calculator m/v

Ben jij een werkvoorbereider/calculator die kan werken in 
een klein team, waarbij ook andere taken als planning en 
telefoon aanname van je wordt verwacht?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als werkvoorbereider/calculator werk je binnen een klein team 
aan hoofdzakelijk restauratie en renovatieprojecten in de installa-
tiebranche. Naast de werkzaamheden in de werkvoorbereiding en 
calculatie ben je ook verantwoordelijk voor een deel planning van 
de monteurs, inkoop van materialen, telefoonaanname, procedu-
res handhaven voor VCA audits en het onderhouden van contacten 
met aannemers en klanten.

Junior Plaatwerker m/v

Heb jij ervaring met plaatwerk en ben jij op zoek naar een 
nieuwe uitdaging?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als junior plaatwerker werk jij aan de ponsnibbelmachine. Hiermee 
bewerk jij plaatwerk. Je voert productiewerkzaamheden uit met 
deze machine, en je stelt deze ook in. Het werk is in eerste 
instantie in dagdienst, maar je moet wel bereid zijn om in ploegen 
te werken. Deze functie is ook geschikt voor een kandidaat die 
een bbl-werkplek zoekt, of net klaar is met de opleiding en intern 
opgeleid wil worden.

Conventioneel draaier m/v

Ben jij nog echt de persoon die conventioneel kan 
draaien?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als conventioneel draaier sta je doorgaans achter machines met 
een maximale draaidiameter van ø680 en ø450. Naast draaien 
werkzaamheden wordt er ook van je verwacht dat je bij drukte 
assisteert bij andere metaalbewerkingen.

Timmerman m/v

Sla jij de spijker op zijn kop en wil je bouwen aan je 
toekomst? Dan ben jij de Timmerman die wij zoeken!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Je verricht vakkundig werkzaamheden op nieuwbouw-, renova-
tie- en onderhoudsprojecten in bestaande woningen en andere 
gebouwen. Je denkt mee met de uitvoerder of voorman over de 
organisatie van het werk en ondersteunt hem in de uitvoering.

Assemblagemedewerker m/v

Ben jij een assemblagemedewerker die houdt van afwis-
selende werkzaamheden, verantwoordelijkheid nemen en 
van werken in een hectische omgeving? Dan zoeken wij 
jou voor onze opdrachtgever Aebi Schmidt Nederland!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als assemblagemedewerker zorg je er samen met je collega’s 
voor dat de strooi- en veegmachines opgebouwd worden. Dat doe 
je aan de hand van werkopdrachten en tekeningen. Je monteert 
onderdelen met behulp van een steeksleutel, schroevendraaier en 
elektrisch- of pneumatisch gereedschap. Ook 
ben je verantwoordelijk voor de voormontage 
en het aftesten van mechanische samenstellin-
gen. Daarnaast kan het inregelen van het elek-
trisch/hydraulisch  systeem plus het aftesten 
van de functies tot je takenpakket behoren. Dit 
doe je door gebruik van elektrische testkasten 
en diverse handgereedschappen. Je overlegt 
met de teamleider bij problemen en je draagt 
ideeën aan om dit op te lossen. Ook denk je 
mee in het optimaliseren en efficiënter inrichten 
van de werkzaamheden. Het gaat om fysiek 
zwaar werk. Omdat je in een klein team van 
collega’s werkt beschik je over een flinke dosis 
teamspirit, je werkt samen aan één machine.

Welke allround timmerman wil ons team komen versterken?
 

                                  Het adres voor al uw bouwwerkzaamheden:
      -  nieuwbouw
Lindeseweg 26 - 7251 NS Vorden     -  verbouw / aanbouw
Telefoon   : (0575) 55 66 31     -  renovatie / restauratie    
Internet  : www.ruiterkamp.nl   -  machinaal timmerwerk
E-mail  : info@ruiterkamp.nl    -  bouwkundig tekenwerk
       -  vergunningsaanvragen
Wat zoeken wij:
- Een absoluut zelfstandig kunnen werkende timmerman, welke affiniteit heeft met onderhoudswerk. 
- Met ervaring in restauratiewerk en/of genegen opleiding te volgen
- Goede sociale vaardigheden bezit, dus collegiaal is
- In bezit van rijbewijs B-E (aanhanger), 
- Ervaring heeft met heftruck of bereid tot opleiding
- Bereid is om 5 dagen per week te werken.

Wij bieden het Bouw CAO loon en bij gebleken geschiktheid een vaste baan.

Ben jij tussen de 25 en 45 jaar en kun jij aan bovenstand voldoen, stuur dan een 
schriftelijke sollicitatie naar bovenstaand adres voor 16 september 2016 t.a.v. de heer Henk 
Ruiterkamp.

GEZOCHT!
I.v.m. drukke werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

Service medewerker(st)er tankstation

Om ons team tijdelijk te versterken.

• +/- 20 uur per week
• +/- 3 maanden  
• Geen weekenden

Informatie of sollicitaties: 
mirthe@groot-jebbink.nl

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
17 - 18 september, F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

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

Vrijwillige ouderen adviseurs KBO gemeente bronckhorst (VOA)
Coordinator: Frida van der Schot, tel. 0575-462992. Hulp bij aanvragen 
WMO. Huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek etc.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Geen opgave.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Geen opgave.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 18 september, 10.00 uur, Ds. Deddie van Alphen (Warnsveld).

R.K. kerk Vierakker
Zondag 18 september, 9.30 uur, Eucharistieviering, pastoor H. Scheve. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 september, 9.30 uur, Eucharistieviering, J. Hulshof, em.-pater. 

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

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

Verkoop mooie bio- pom-
poenen en vasteplanten ma 
t/m zat van 10.00 tot 17.00 
uur Zorgkwekerij Aaldering 
De Stek Zelhem. Pompoe-
nen uithollen als sfeerlicht 
wo t/m zat 13.30 tot 16.00 
uur Aanmelden voor deel-
name 0314-324356 min 6 
personen.
   

Gezocht: oude brommers 
en onderdelen van o.a. 
Zundapp en Kreidler. Brom-
fietszaken opgelet! Wij ko-
pen ook graag uw oude win-
kelvoorraad op.Tel.: 06-526 
8461.
   

V.VL.Slagerij: Malse Runder 
Biefstuk Kilo 10,00 euro, 
H.O.H. gehakt Kilo 3,50, Spek 
Rollade Kilo 6,50, Vlees rib-
ben Kilo 3,90, Varkenslappen 
Kilo 4,50, Gratis thuis bezor-
gen tel: 06-23537798.
   

Bezoek op zondag 25 sep-
tember ‘16 van 11.00 tot 
16.00 uur de Wellnessfair, bij 
de Nieuwe Aanleg in Almen. 
Het evenement voor well-
ness, vitaliteit en gezond-
heid. Voor meer info: www.
balansvorden.nl.
   

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

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

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

Ruurlo. Cursus Abstract 
Schilderen. Schilderserva-
ring niet nodig. 8 Lessen. 
Start dinsdag 20 september. 
Info.: 0573-450452. Hugo 
Pos. Www.hugopos.nl.
   

TE HUUR: Schuur met be-
tonvloer van 146 m2. Voor 
meer info bel: 06-13436888 
of 0575-441391.
   

Ruurlo. Cursus beelden ma-
ken van Speksteen. 8 Lessen. 
Start maandag 19 septem-
ber. Info.: 0573-450452. Hugo 
Pos. Www.hugopos.nl.
   

Te huur per 01-10-16. In het 
centrum van Vorden: Mooi 
ruim Appartement voorzien 
van 2 slaapkamers. Adres: 
Kerkstraat 13 te Vorden. 
Meer informatie, bel met 06-
23 98 52 68.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT 

DUIVEN  
 Zondag 18 september

10.00 - 17.00 uur
Horstenpark

Horstenparklaan 4

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM 

Zondag 25 september
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL DE POL
Vincent van Goghstraat 72

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

WESPENNESTEN 
BESTRIJDING

06-54323046; 
Martin Spiegelenberg

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

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?



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

PURMEREND

WADDINXVEEN

BEST

NUNSPEET
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Assen
Zeilmakerstraat 30

Best
Bosseweg 35

Purmerend
Netwerk 3

Waddinxveen
Beethovenlaan 72

Nunspeet
Oosteinderweg 90

Den Burg (Texel)
Weverstraat 70

Testen in uw woonplaats?
Bel 0341 - 25 22 66

Fabriek & Testcenter

Ook verhuur!

Gratis!

Bezoek ons en maak uw e-bike compleet!

Naam

Adres

Postcode/Plaats

E-mail

Telefoon

Ja, stuur mij de gratis brochure!

Dhr. Mevr.

gratis brochure!

1609.2-HaH-BDU

Digitale 
brochure? 
Vraag ‘m aan op 

onze website!
Direct de 
actuele prijz

en?

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

999,-

LIVORNO
Genomineerd voor 
beste e-bike van 2016
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LIVORNO
Genomineerd voor Genomineerd voor Genomineerd voor 

NIEUW

E-bike Testcenters

208

83

6

E-bike specialisten

mobiele teams

Garantie tot 5 jaar 
** 5 dagen levertijd Laagste prijs Nederlandse kwaliteitGratis demo en service aan huis

FIETSMANDENFIETSMANDEN

KETTINGSLOTENKETTINGSLOTEN

KØNIGER ZADELSKØNIGER ZADELS
FIETSNAVIGATIE

KØNIGER ZADELSKØNIGER ZADELS

FIETSENDRAGERS

slechts
69 stuks

op voorraad
OP = OP

FIETSTASSEN

slechts
357 stuks
op voorraad

OP = OP

Actie loopt t/m 17 september a.s.

BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE E-BIKE:

T.W.V. 

125,-

GRATIS E-BIKE 
ACCESSOIRES
NAAR KEUZE

ANWB E-BIKE BOXANWB E-BIKE BOXANWB E-BIKE BOX
GRATIS!

Alléén de beste kwaliteit!

D
E

BE
ST

E ELEKTRISCHE
FIETS

TOT € 2.000,-

ANWB
KAMPIOEN
E-BIKE TEST

Mei 2015
De elektrische fi etsen van Stella zijn in de afgelopen jaren al diverse keren 
door ANWB Kampioen en Plus Magazine tot de beste elektrische fi etsen van 
Nederland uitgeroepen. Daar zijn we trots op en dit vieren wij graag met u! 

100.000meer dan tevreden klanten!
8,7

Kl
an

tbeoordeling


