
Bennie Wentink wist na bijna tweehonderd schoten de houten vogel naar beneden te schieten. Foto: PR. 

Bennie Wentink nieuwe schutterskoning Wildenborch
WILDENBORCH - Bennie Wentink is de nieuwe schutterskoning van 
buurtschap Wildenborch. Na een kleine tweehonderd schoten wist 
de geboren en getogen Wildenborcher zaterdagmiddag 18 juni 
op het voorterrein van Buitenplaats De Wildenborch tijdens het 
Wildenborchsfeest met een welgemikt schot de romp van de houten 
vogel naar beneden te halen. Aan het Koningschieten namen 78 
schutters deel.

Door Jan Hendriksen

Voor het eerst werden er zater-
dag door de kinderen biologisch 
afbreekbare ballonnen opgelaten 
tijdens de opening. De Oranje-
commissie wil zo ook meewerken 
aan een schoner milieu. Voordat 
de ballonnen werden opgelaten 
richtte bewoonster Jennine van 
der Plassche van Kasteel De Wil-
denborch het woord tot de Wil-
denborchers. Zij benadrukte de 
verbondenheid van de bewoners 
van de buurtschap met Kasteel De 
Wildenborch en de buurtgenoten 
onderling. Het is haar opgevallen 
dat er ook weer veel jonge Wilden-
borchers actief betrokken zijn bij 
het Oranjefeest. En dat het Oran-
jefeest, in de volksmond het ‘Wil-

denborchsfeest’, nog jaren gevierd 
zal worden op deze unieke locatie.
Daarna richtte wethouder Arno 
Spekschoot van de gemeente 
Bronckhorst zich tot de bewoners 
van de Wildenborch en prees de 
vele buurt- en volksfeesten in de 
gemeente met elk hun eigen unie-
ke tradities. Nadat de ballonnen 
het luchtruim hadden gekozen 
volgde de traditionele stoelendans 
met medewerking van muziekver-
eniging Harmonie Vorden.  Dit jaar 
hoefden er geen rode en gele kaar-
ten te worden uitgereikt tijdens de 
stoelendans. Aansluitend vonden 
de diverse volks- en kinderspelen 
plaats. Vrijdagavond had de buurt-
schap al een voorschot genomen 
op het Oranjefeest met een gezelli-
ge avond in Kapel De Wildenborch 

met onder meer een smakelijk buf-
fet dat muzikaal werd omlijst door 
Reinard ten Brinke.

Uitslagen
Uitslagen Oranjefeest Wilden-
borch 2016: Vogelschieten: 1. 
Romp: Bennie Wentink (Koning) 
2. Kop: Jan Lindenschot; 3. Rech-
ter vleugel: Erik Oudenampsen; 4. 
Linkervleugel: Wim Vreeman; 5. 
Staart: Gert Bijenhof. Stoelendans: 
1. Niels Langwerden; 2. Arnold 

Mennink; 3. Gerben Sligman. Ke-
gelen: 1. Rejan van Gils; 2. Appie 
Klein Brinke; 3. Wilbert van Arre-
gon. Varkensbaan : 1. Jelle Wezink-
hof; 2. Henk Klein Brinke; 3. Johan 
Addink. Dogkarrijden: 1. Hugo 
van Ditshuisen; 2. Koen Millius; 3. 
Jelle Wezinkhof. Sjoelen: 1. Gerda 
Bijenhof; 2. Jan Langwerden; 3. 
Jacolien Langwerden. Kleurplaat 
Wildenborcher: 1. Mirthe Groot 
Nuelend; 2. Lea van Ditshuisen; 3. 
Twan Schroer.

 

Kind (4) komt om 
bij botsing met 
autodief
ZELHEM - Een kind van 4 jaar oud 
is vrijdag 17 juni op dramatische 
wijze om het leven gekomen. Een 
38-jarige man uit Doetinchem 
kwam op de Ruurloseweg in Zel-
hem met een gestolen auto fron-
taal in botsing met een perso-
nenauto waar twee volwassenen 
en twee kinderen uit Stolwijk bij 
Gouda in zaten. Alle inzittenden 
van deze auto zijn gewond ge-
raakt, waarvan drie ernstig. Het 
4-jarige jongetje overleed ter 
plekke aan zijn verwondingen.

De veroorzaker van het ongeval 
raakte lichtgewond en is naar het 
politiebureau gebracht en inge-
sloten. De Doetinchemmer reed 
in een auto die hij eerder die och-
tend had gestolen van een man die 
bij hem thuis kwam. De verdachte 
reed vermoedelijk op de verkeerde 
weghelft omdat hij aan het inha-
len was. Voor de hulpverlening 
kwamen meerdere ambulances en 
een traumahelikopter ter plaatse. 
De gewonden zijn per ambulan-
ces naar het ziekenhuis gebracht. 
De volgende dagen zijn er vele 
bloemen neergelegd, ter nage-
dachtenis van het jongetje, op de 
plek waar het noodlottige ongeval 
gebeurde.

Achterhoek FM
Alle steunbetuigingen na de 
laatste uitzending op zondag 
5 juni heeft programmamaak-
ster en bestuurslid Annelies 
Hummelink-Brummelman (56) 
van Streekradio Achterhoek 
FM goed gedaan. “Die waren 
hartverwarmend. En dat heeft 
ons allen gesterkt.”
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0573 - 25 17 61 Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

West AchterhoekDe bibliotheek doet meer dan u denkt! Check de bieb op facebook.com/BiebNieuws

www.schefferkeukens.nl 
Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

Apparatuur goedkoper dan online!
ZOMERDEALS
Scheffer

VOORBEELD:

Combi-

magnetron
type MAC514RVS nu voor 

650.=

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

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

UITVAARTVERZORGING

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

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

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding

“H“H“H“HH“HH“““HH“HHHeteteteteteetetetetteteteeeteee bijbijbijbijbijbijijijjbijbijbijbijjjjbijbijbijbijbijb zozzzzzonzonzonzonzonozonzonzonzozonzzzononzononzonzonzo derderderderderdedederderderdederdedederererdererderederreeeeeeeeeeeee
zitzizizititzzzitzititziitittz vavavavavavavaaavvvavavavvavavavvav akakakakkakakkkakakkakakakkakk vverververveververervererverveverververrvvvervvev borbborbborborborborborborboborbororborborborborbbborbororboroborroo gegengengengegengengenenengengenengegengeggegeggg

ininininiininininnininiininnn hethethethethehethethethhethehethetethhethhethethethetethetethhhhhh gegegegeeegegegeegeeggegegegegegegg wonwonwonwowonwonwonwonnwonwonwonwonwonwwwwwowwowwwonowonw nneeeeeeeeeeeeeeeeee”””””””””””

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Liefde en leven
van Hem gekregen
ga zo door
de Geest zorgt ervoor

In zijn vertrouwde omgeving, tot het laatst toe 
betrokken bij alles wat zijn interesse had en 
dierbaar was, is na een kort ziekbed en een mooi 
leven van ons heengegaan, mijn lieve man, onze 
vader, groot- en overgrootvader

Hendrik Weenk
echtgenoot van J.H. Weenk-Huurnink

* Vorden † Vorden
14 november 1923 14 juni 2016

Vorden: Marja en Frits 
 van Amerongen-Weenk
Hengelo (Gld): Janny Weenk
Lochem: Riëtte en Henk Rietman-Weenk
Amersfoort: Wilma en Rob van Dijk-Weenk

 klein- en achterkleinkinderen

“Weenk op Weenk”
Schuttestraat 12, 7251 MZ Vorden

De gedachtenisdienst en de begrafenis hebben op 
maandag 20 juni te Vorden plaatsgevonden.

u t 

OPEN OCHTEND 
Peuterspeelzaal ’t Kraankuikentje en Basisschool De 
Kraanvogel houden woensdag 29 juni 2016 van 9:00 uur 
tot 11:00 uur een open ochtend. Deze ochtend is voor 
ouders die op zoek zijn naar een peuterspeelzaal of 
basisschool voor hun kind.

U bent van harte welkom! 
Eikenlaan 22
7251 LT Vorden
Tel: 0575 556652
Kijk voor meer informatie op 
www.dekraanvogel-vorden.nl

*Acupunctuur
*Cosmetische acupunctuur
*Shiatsu therapie: Allergieën
 Chronische vermoeidheid
 Hoofdpijn/migraine
 Nek, schouder, rugklachten
 Slapeloosheid enz

Voor meer info kijk op www.chinesegeneeskundevorden.nl            

De behandeling wordt vergoed door verschillende 
Zorgverzekeraars. Aangesloten bij 
Beroepsvereniging de Zhong en RBCZ.              

Wilt U meer informatie of een behandeling op afspraak:
SHIATSU THERAPEUT

Jet Scholtz-Hartman    0575-556500 of  06-20045514

Praktijk Chinese 
Geneeskunde Vorden

ZHONG

Op 14 juni is overleden ons erelid 

Hendrik Weenk
 

Vereniging Volksfeest Linde

Bestuur, leden en kindercommissie

Linde, juni 2016

Dyanne Schiphorst
tel. (0544) 80 10 34
verkoop@contact.nl

Nancy Weevers
tel. (0544) 80 10 35
verkoop@contact.nl

Bas Bloem
tel. (06) 52 58 49 92

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Drukklare advertenties
(certified pdf) aanleveren tot
uiterlijk maandag 9.00 uur.

Materiaal voor nog op te maken
advertenties aanleveren kan tot

uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

Contact Bronckhorst Noord bestrijkt 
zowel online als met de papieren editie 
(in een oplage van 4.800 exemplaren) 

het gebied Vorden, Delden, Kranenburg, 
Linde, Medler, Mossel, Veldwijk, 

Vierakker, Wichmond, Wientjesvoort
en Wildenborch.

Bel of mail
met onze

media-adviseurs

Wilt u ook adverteren?
 

www.dier.nu



VVV Winkel en burgemeester
maken buurt tijdens fietstocht

Bezoek aan 
winkel, 
watermolen en 
kasteel Hackfort
VORDEN - De VVV Winkel in Vor-
den wilde heel graag buurt maken 
met de nieuwe burgemeester Ma-
rianne Besselink en nodigde haar 
uit om donderdagochtend 16 juni 
mee te fietsen met de nieuwe fiets-
tocht ‘Hackfort, in de sporen van 
de Baron’. Vanaf de Kerkstraat 1B 
fietste een groep van twintig geno-
digden deze tocht, die hiermee of-
ficieel in gebruik werd genomen. 
De burgemeester had de eer als 
eerste bij de VVV WInkel weg te 
fietsen.

Door Liesbeth Spaansen

Donderdag ochtend verzamelden 
zich leden van de VVV-Vorden, 
het Toeristisch Platform Vorden 
(TPV), de fietsgidsen en busgid-
sen, burgemeester Marianne Bes-
selink en vertegenwoordigers van 
de gemeente Bronckhorst, Stich-
ting Achterhoek Toerisme, Kasteel 
de Wildenborgh, het Cultuurfonds 
en Natuurmonumenten in de VVV 
Winkel en werden welkom gehe-
ten door Gerrit te Velthuis van de 
VVV. “Ik krijg zo meteen allemaal 
te horen wat dat precies is, zo’n 
busgids en fietsgids?”, vraagt bur-
gemeester Marianne Besselink 
lachend. Te Velthuis stelt haar 
gerust. “Dat kan onze manager 
Jopie Wullink het beste vertellen.” 
Waarna Jopie haar geruststelt. “Ik 

kom wel even naast je fietsen!”. De 
burgemeester heeft gelukkig geko-
zen om in Vorden te gaan wonen, 
vindt Te Velthuis. “Een van de 
mooiste plaatsen van de Achter-
hoek en misschien wel van Neder-
land.” Burgemeester Besselink vult 
lachend aan.”Vandaar dat ik voor 
de mooiste gemeente van de Ach-
terhoek koos.”

Vordense VVV 
een van de 
oudste van 
Nederland

De VVV in Vorden is een van de 
oudste van Nederland, meer dan 
110 jaar oud en dat heeft ook een 
reden. “Al die kastelen zijn er niet 
voor niemendal gekomen, ook de 
mensen wisten vroeger wel waar 
ze gingen wonen”, vertelt Jopie 
Wullink. “Men vond hier natuur, 
rust en ruimte en gezonde lucht. 
Daar kwam in een latere periode 
bij dat ze heel snel een wegaan-
sluiting hadden dat bracht extra 
toeristen naar deze streek.” Di-
verse burgemeesters hebben ove-
rigens op een kasteel gewoond, 
waaronder de fietsende burge-
meester Van Arkel.
Jopie Wullink vertelde de geschie-
denis van de acht kastelenroute 
en wat deze heeft betekend in de 
vele jaren dat de VVV deze organi-
seerde. “Vorden en de acht kaste-

len zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en zijn een goed toe-
ristisch product.” Vele honderden 
fietsten al langs de acht kastelen, 
waarbij de georganiseerde fiets-
middagen met gids de aantallen 
fietsers afnemen, maar steeds 
meer fietsers de route doen op ei-
gen gelegenheid. “Een wens gaat 
in vervulling wanneer we in het ju-
bileumjaar van honderd jaar acht 
kastelentocht samen met de be-
woners van de kastelen invulling 
geven aan de wens van het publiek 
om dichterbij te komen. We heb-
ben toen ‘op de thee gaan bij de 
kasteelvrouwe’ georganiseerd.” Er 
fietsten een kleine duizend deel-
nemers.
Nu is er de nieuwe fietstocht 
‘Hackfort, in de sporen van de 
Baron’. “Een fietstocht waarbij 
Hackfort centraal staat en de deel-
nemers kennis zullen maken met 
het kasteel, het landgoed en de 
bewoners.” De tocht heeft beweg-
wijzering, boekjes en een app voor 
meer diepgang. Via de mobiele te-
lefoon kunnen deelnemers terug 
in de tijd gaan, het kasteel in zon-
der de privacy van de bewoners te 
schenden.

De fietstocht werd geopend door 
burgemeester Marianne Besselink 
die als eerste bij het VVV wegfiets-
te. De route voerde langs mooie 
paden, waar de verschillende 
vrijwilligers wetenswaardigheden 
vertelden over de kastelen, (ver-
dwenen) watermolens en monu-
mentale bomen. Tot slot kreeg het 
gezelschap een rondleiding door 
het kasteel Hackfort en sloot de 
ochtend af met koffie in de kelder.

   

Serie toeristenconcerten
in Vordense Dorpskerk
VORDEN - De serie Toeristenconcerten gaat op donderdagmiddag 23 
juni om 15.30 uur weer van start in de Vordense Dorpskerk. Wekelijkse, 
korte en laagdrempelige klassiek getinte concertjes van hooguit 45 mi-
nuten. De spits wordt zoals te doen gebruikelijk afgebeten door de eigen 
organiste van de Dorpskerk en het Lohmanorgel, Mirjam Berendsen.

Het orgel van de Dorpskerk in Vor-
den werd in 1834 gebouwd door 
de fa. H.B. Lohman. In 1955 werd 
het orgel ingrijpend gerestaureerd 
door de fa. van Vulpen uit Utrecht, 
waarbij ook de klank veranderde. 
Bij de restauratie door de fa. Gebr. 

Reil uit Heerde in 1982 is het or-
gel weer zoveel mogelijk terugge-
bracht naar de oorspronkelijke si-
tuatie. Tot ieders verrassing klonk 
het orgel na de restauratie van het 
interieur in 2011 heel anders en 
veel frisser dan voor die tijd. Mir-

jam heeft een speciaal programma 
samengesteld dat helemaal bij de 
stijl van dit Lohmanorgel past: een 
sonate van Ch. Ph. E. Bach, een 
praeludium van Kellner, een ko-
raal van Krebs, een orgeltrio van 
Rembt en tot slot een voluntary 
van John Stanley. ‘Dorpskerk Vor-
den, middenin het Dorp’. 
   

 ■ vriendenvandedorpskerk- 
vorden.nl

Vier keer andere kunst 
onder één dak
VORDEN - In de week van 18 tot 23 
juli exposeren vier kunstenaars 
met diverse disciplines onder het 
dak van de Dorpskerk in Vorden.

‘Ontmoeting’ is het thema van 
Anne von Drehle. Anne schildert 
met het paletmes en acrylverf 
kleurrijke vrouwen die elkaar ont-
moeten. De dames zijn onderweg 
en hebben elkaar veel te vertellen. 
Het bijzondere van deze dames is 
dat er geen gezichtsuitdrukking 
wordt geschilderd en tóch hebben 
de vrouwen emoties en laten aan 
de kijker zien wat in hun hoofd 
omgaat. De verschillende lagen 
verf geven diepte aan het beeld 
en zo krijgt de toeschouwer in-
zicht in het schilderproces. Anne 
noemt dit ook wel ‘boetseren’ met 
het paletmes. Het werk van Eesjen 
bestaat uit intuïtief werk waarin 
zij gemengde technieken gebruikt 
in een combinatie van acrylverf, 
textiel en natuurlijke materialen. 
Kleur, vorm en abstractie ken-
merken haar werk, zo krijgt de 
toeschouwer de vrije ruimte voor 
beleving. Haar inspiratiebronnen 
zijn de natuur en het ‘levensver-
haal’ van haarzelf en van anderen, 
waarin zij het oude met het nieuwe 
verbindt. ANNIGJE tassen: unieke 
handgemaakte leren tassen, van 
strak en stijlvol tot kleurrijk en 
eigenwijs, voor ‘Gezellige dames’. 
Hip en eigentijds, soms met een 
knipoog naar de tijd van toen! Ook 
is het mogelijk om een persoonlijk 
item in een tas te laten verwerken 
of een tas samen te stellen naar ei-
gen idee. Elly en Adrie ontwerpen 
sieraden die geïnspireerd zijn door 
de natuur, wat men terugvindt in 
natuurlijke vormen en/of de na-

tuurlijke materialen. Edelstenen 
en halfedelstenen worden zowel 
geslepen als ongeslepen verwerkt 
tot een verrassende combinatie 
met zilver of hout. Omdat zij zelf 
de stenen kunnen slijpen, zijn zij 
vrij in de vorm die zij kiezen. Zo 
ontstaat een uniek ontwerp.
Van harte welkom in de Dorpskerk 
Kerk in Vorden, dagelijks van 11.00 
tot 17.00 uur.
   

 ■ www.annevondrehle.nl 
www.kynto.nl 
www.annigje.com 
www.naturebyelly.nl

De fietstocht werd geopend door burgemeester Marianne Besselink die als eerste bij het VVV wegfietste. Foto: Liesbeth Spaansen

Tour de Fromage
Ik vertrek
Geregeld volg ik op tv het program-
ma Ik vertrek waarin mensen hun 
droom achterna gaan, hun schepen 
achter zich verbranden en aan een 
nieuwe toekomst in het buiten-
land beginnen. Onze Hanneke, die 
sprankelende jonge blonde dame 
en mijn rechterhand in onze win-
kel, doet dat nu ook. Gelukkig niet 
definitief, maar ik moet haar wel 
geruime tijd missen. Ze heeft een 
passie voor paarden! Om die reden 
gaat ze voor een langere periode 
naar Australië om daar aan haar 
vaardigheden als dressuurruiter te 
werken. Ik gun het haar van harte 
en ben blij dat ze daarna bij ons te-
rug wil komen.

Tour de Fromage
Dichter bij huis is de Tour de Fro-
mage. Analoog aan de route van 
de Tour de France bieden we u een 
aantal met zorg geselecteerde ka-
zen aan uit de streek waar de Tour 
doorheen komt. Dat varieert van 
een Camembert AOP, een Chabi-
chou du Poitou een Bleu des Causses 
tot een Tomme au Marc de Raisin. 
Totaal wel 16 soorten en allen zijn 

herkenbaar aan het speciale Tour 
de Fromage-kaartje in de winkel. 
Daar leest u een beknopte uitleg 
over de kaas en welke wijn er het 
beste mee combineert.

Tomme au Marc de Raisin
De Tomme au Marc de Raisin is geen 
eenvoudige kaas. Het is een rauw-
melkse Tomme de Savoie die een 
maand gerijpt wordt in een lucht-
dichte bus met druivenmost en 
wijn. De fermentatie veroorzaakt 
een temperatuurstijging waardoor 
de kaas krimpt en scherper van 
smaak wordt. Zo trekt de smaak van 
wijn en most door de hele kaas. Dit 
is zo’n bijzondere delicatesse dat 
er hard aan voorbij fietsen jammer 
zou zijn! Stap maar af, kom proe-
ven... en oordeel zelf... wedden dat 
de échte kaasliefhebber ’m koopt 
om er thuis, met de juiste wijn erbij, 
verder van te smullen!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Kleurrijke vrouwen van beeldend kunste-

naar Anne von Drehle. Foto: PR

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gegrilde 
procureur

GRATIS 100 GRAM GEROOKTE 
KIPSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Lamsrack
koteletjes

375per 100 
gram

KEURSLAGERKOOPJE

BBQ Spiesen

ELKE 5E GRATIS

SPECIAL

Haas op stok

245per 100 
gram

MAALTIJD IDEE

Witlof-
beenham
schotel

550
500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 20 juni t/m 25 juni

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

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

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
De lekkerste nieuwe oogst zonder pitjes .....
CLEMENTINE MANDARĲ NEN               10 stuks 

De snack groente bĳ  uitstek....  
HOLLANDSE KOMKOMMERS                2 stuks

Een echte delicatesse !!! Nieuwe oogst .....
OPPERDOEZER RONDE AARDAPPELEN 1 kilo

De allerlekkerste bĳ  uw specialist !!!...... 
GROTE WILDE PERZIKEN XL               500 gram

0.99

2.49

Geldig van dinsdag 21 t/m 27 juni 2016

2.99

1.69

Hypercamp Las Palmas 240
240 cm diep. Polyester doek. 
Vanaf maat 2, 680 - 705 cm. 

GROOT
GRATIS
PAKKET

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • Winterswijk • www.obelink.nl

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

26 JUNI KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 uur.
ZONDAG 26 JUNI FESTIVALDAG | O.a: Facebookverloting Zwarte Cross Grasnapolsky voor 2 personen, Zwarte Cross campingkaarten, 
live cooking met Campingaz en schminken voor de kids. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings River 
Riante hoekbank met een hoge
tafel. Incl. kussens. Advies 1199.-

MEGADEAL! 

199.-

Vanaf 

299.-

Obelink Lugano
Afmeting: 500 x 380 cm. 
205 cm hoog. Polyester. 

MEGADEAL! 

899.-
Excl. accessoires.

NU VOLOP AARDBEIEN VOOR DE INMAAK 
DE LEKKERSTE UIT DE ACHTERHOEK

KOMKOMMERS.........................................................2 stuks 1.99
Sappige SINAASAPPELEN ................................10 voor 1.99

 
VOLOP NIEUWE OOST AARDAPPELEN 

FRIESLANDERS EN DORE
 

ZE ZIJN ER WEER KERSEN UIT ONZE BONGERD

GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361
WWW.DEKRUISBRINK.NL

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

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!



RECTIFICATIE 
Pianoconcerten 
de Wildenborch
VORDEN - In het persbericht over 
de pianoconcerten in de tuin van 
de Wildenborch op 3 juli is een 
ernstige fout geslopen.

De prijs van het koffieconcert is 
niet € 10 per persoon, maar het 
moet zijn € 20,00 per persoon.

wordt wekelijks uitgegeven door
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt
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Achterhoek Nieuws b.v.
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(0544) 80 10 30
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ContactConcert aanstormend muziektalent in Vorden
VORDEN - Een bijzonder concert 
van aanstormend talent staat op 
zondag 26 juni bij Hotel Bakker 
in Vorden op het programma. 
Zang- en gitaarleerlingen van 
de Vordense muziekboerderij 
Muziek op Venhorst gaan op-
treden met drumleerlingen van 
de drumschool van Han Neijen-
huis in Zutphen. De leerlingen 
hebben allemaal gelegenheids-
bands gevormd die samen één of 
meerdere nummers gaan spelen. 
Daarnaast treden de zangkoren 
én enkele oud-zangleerlingen 
van Maartje op.

Muziek op Venhorst wordt gerund 
door Maartje Epema en Frank de 
Haan. Maartje is afgestudeerd als 
zangeres/zangdocente aan de 
popacademie. Frank is een door 
de wol geverfde live-muzikant. 
Hij speelde vrijwel alle stijlen, van 
funk en soul tot metal. Samen met
Maartje maakt hij momenteel on-
der meer deel uit van de Balkan-
formatie ‘Balkanari and the Godz’. 
Han Neijenhuis speelt sinds 1979 
continu in allerlei bands. Tot en-
kele jaren geleden toerde hij re-
gelmatig met Toto-gitarist Tony 
Spinner door Europa. Tegenwoor-
dig drumt hij in The Veldman 

Brothers, één van Nederlands be-
kendste en meest spelende blues-
bands.

Plezier
Als muziekdocenten willen 
Maartje, Frank en Han hun leerlin-
gen niet alleen hun instrument of 
stem leren beheersen, vooral wil-
len ze vooral ook het plezier in het 
muziek maken overbrengen. Het 

‘leerlingenconcert’ van zaterdag 
26 juni is daarin een belangrijk en 
vooral heel leuk evenement. De 
zangers, gitaristen en drummers 
leren hoe het is om in een band, 
samen met anderen, muziek te 
maken. En ze gaan optreden in 
een setting waar de meeste begin-
nende bands spelen: een kroeg, of 
bij mooi weer op het terras van de 
kroeg. Voor veel publiek, op een 

podium en met een echte geluids-
installatie. Kortom ze doen hun 
eerste live-ervaring op. Mooi is 
bovendien dat alle bands profes-
sioneel worden ondersteund door 
Frank de Haan en bassist Marcel 
Everts uit Zutphen en Tim van 
Buitenen uit Lochem.

Het repertoire van de bandjes en 
de koren is heel gevarieerd. Van 
Coldplay, Pink en Douwe Bob tot 
Foo Fighters en Pink Floyd. Bijzon-
der aan deze derde editie van het 
leerlingconcert is dat ook enkele 
van Maartjes oud-zangleerlingen 
zullen optreden. Zij laten horen 
hoe zij zich verder hebben ontwik-
keld. Voor ieder wat wils dus. Niet 
alleen voor de muzikanten zelf, 
maar zeker ook voor het publiek.

Het concert in Hotel Bakker aan 
de Dorpsstraat in Vorden begint 
om 14.00 uur. De entree is gratis. 
Bij mooi weer wordt het buiten ge-
houden.
   

 ■ Han Neijenhuis 
06 30 42 86 24 
info@hanneijenhuis.nl 
www.muziekopvenhorst.nl 
www.drumschoolhanneijenhuis.nl

VORDEN - Zoals eerder vermeld 
in de contact is er op zondag 26 
juni 2016 vanaf 14.00 uur een 
gratis kindermiddag voor alle 
kinderen uit Vorden en omstre-
ken. Dit fantastische initiatief is 
genomen door Marieke en Moni-
que Jansen, die voorheen ook bij 
de Stevo betrokken waren bij de 
organisatie. Door hun tomeloze 
inzet en ondersteuning vanuit 
de middenstand en een flinke 
bijdrage van stichting kringloop-
winkel de Werf is het hen met 
vele vrijwilligers gelukt dit gratis 
feest aan te bieden.

De kindermiddag heeft dit jaar het 
thema ‘Boerderij’ met verschil-
lende boerenspelen zoals een 
kruiwagenrace, eieren lopen en 
natuurlijk ontbreekt ook de ranja-
koe niet.

Verder zal een heuse mobiele kin-
derboerderij aanwezig zijn, kan er 
uiteraard volop geschminkt wor-
den en is er de mogelijkheid om 
pizza te bakken. De rest blijft nog 
even een verrassing...

Optreden Verdwaald
Naast een feest voor kinderen is er 
ook een feesttent waar de Vordens/
Zutphense band Verdwaald vanaf 
± 16.00 tot 19.00 uur een optreden 
zal verzorgen. Hierbij is natuurlijk 
iedereen van harte welkom die 
op zondagmiddag het weekend 

af wil sluiten onder het genot veel 
rock uit de jaren 60, 70, 80 en 90 
met o.a. Neil Young, Status Quo 
en Golden Earring, een drankje 
en de mogelijkheid van een hapje. 
De tap wordt als tegemoetkoming 
voor de organisatie verzorgd door 
café Uenk dus dat moet taptech-

nisch gezien helemaal goed ko-
men. Ook dit deel van de middag 
is gratis met uitzondering van de 
drankjes en hapjes natuurlijk. Met 
de opbrengst hiervan hoopt de 
stichting kindermiddag Vorden 
voldoende in kas te krijgen om ook 
in de komende jaren dit feest voort 
te kunnen zetten.

Parkeervoorzieningen
De organisatie roept mensen op 
vooral met de fiets en/of lopend 
te komen, aangezien er geen par-
keergelegenheid is op de kasteel-
weide. Voor personen die toch 
met de auto komen heeft de Aldi, 
in overleg met de organisatie, be-
sloten het parkeerterrein ter be-
schikking te stellen. Ook de par-
keergelegenheid op De Bleek (bij 
de glasbakken) mag hiervoor ge-
bruikt worden.

Meer informatie
Verdere informatie over Verdwaald 
te vinden op www.verdwaald.tk. 
Informatie over Stichting kinder-
middag Vorden is te vinden op de 
betreffende Facebookpagina.

Kindermiddag met optreden Verdwaald

Marieke en Monique Jansen verzorgen een kindermiddag bij Kasteel Vorden. Foto: PR

Optreden van het leerlingenconcert 2015. Foto: Rob Schmitz

Een boeiende kunstroute met hoog niveau
VORDEN - De 39ste editie van KunstZondagVorden (KZV), de kunstroute 
langs ateliers en galeries in Vorden-centrum en haar buitengebied, 
die 12 juni gehouden werd, kon zich verheugen in een grote schare 
oprecht geïnteresseerd publiek.

Naast de vaste galeriebezoekers en 
genodigden van de exposanten, 
bezochten ook heel veel nieuwe be-
zoekers de ateliers en galeries. Van-
uit het hele land, maar ook uit Duits-
land. Sommigen combineerden een 
familiebezoekje met een bezoek aan 
KunstZondagVorden, maar velen 
kwamen speciaal voor deze mid-
dag naar het oosten. De combinatie 
van een prachtige zomerdag, ga-
leries met beeldentuinen, interes-
sante ateliers en boeiende gesprek-
ken met de aanwezige kunstenaars 
werd door allen zeer gewaardeerd. 
Naast de informatieve gesprekken 

over de inspiratiebronnen en de 
werkwijze van de kunstenaars, gin-
gen sommige bezoekers ook over 
tot de aankoop van een kunstwerk. 
Will(emijn) Colenbrander, voor-
zitter van St.KunstInVorden, KZV-
deelnemers en publiek kunnen 
terugkijken op een zeer geslaagde 
KunstZondagVorden. De volgende 
KunstZondagVorden wordt gehou-
den op 11 september met een spe-
ciaal programma vanwege het tien-
jarig bestaan. 
   

 ■ www.kunstzondagvorden.nl KunstZondagVorden laat geïnteresseerd publiek genieten. Foto: PR

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

Gespecialiseerd in Race en MTB

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

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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BRANDENBARG V.O.F.

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

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

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

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

Maandaanbieding 
:

Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

ELKE VRIJDAG 
KOOPAVOND 

tot 21.00 uur

*Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, 
orders en projecten. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

BTWactie!*

Alleen van 6 t/m 20 juni 2016

Neem bij ons de tegels 

mee ZONDER BTW!

OPEN HUIS
Van 13.00 tot 15.00 uur is er open 
huis. Belangstellenden kunnen op 
het terrein rondlopen en de ge-
bouwen bekijken. Er is die middag 
van alles te doen; er is muziek, een 
springkussen en er staan hapjes/
drankjes klaar. 

OFFICIËLE OPENING
Om 10.30 uur zijn genodigden welkom bij de jeu-de-
boules baan bij de ontmoetingsruimte op Het Wehme-
park, De Delle 117 (te bereiken vanaf de Nieuwstad).

Mijn collega Hendrik Mulder heet genodigden welkom 
en vertelt kort waarom we bij elkaar zijn. Vervolgens 
houden wethouder Spekschoor van Gemeente Bronck-
horst, Harry van der Lei – manager Wonen van ProWonen 
en Frederik Lindenhovius – manager Wonen met Zorg 

van Sensire korte 
toespraken. 

Een bewoner van 
een van de nieuwe 
woningen opent sa-
men met wethou-
der Spekschoor Het 

deling nodigen wij 
aanwezigen uit voor 
een hapje en drank-
je. We sluiten de of-

12.00 uur



Hoedenshow hoogtepunt van 
creatieve markt in Vorden

VORDEN - Gelukkig was het weer 
goed op zaterdag 11 juni toen de 
rode loper uitlag op het Markt-
plein in Vorden en de modellen 
daar met verve hoeden, pon-
cho’s, laarzen en omslagdoe-
ken showden. Uit het publiek 
steeg menig applaus op en men 
reageerde zeer verrast op de 
hoge kwaliteit van het gebode-
ne van Goed Gemutst van Frida 
Pelgrum, Podiumjurken.nl, Van-
Sinckel en van de deelnemers 
van de kramen daaromheen.

Deze deden daardoor ook goede 
zaken en verkochten handge-
maakte sieraden, unieke tassen, 
handgeverfde zijden shawls en 
alcapa-, angora - of cashmere 
omslagdoeken. Heren waren be-
zig met het pimpen van meubel-
tjes die met een nieuw verflaagje 
een totaal ander beeld oplever-
den. Anderen waagden zich aan 
het bloemschikken of lieten zich 
inspireren om een bloemstukje 
te kopen en doneerden dan een 
‘plonsje’ voor zwembad In de den-
nen. Over inspiratie gesproken, 

tien amateurschilders lieten zich 
van hun beste kant zien en gingen 
helemaal op in hun werk en hun 
resultaten werden rondom uitge-
stald. Ook de kapsels van Da Vinci 
for Hair die ter plekke gemaakt 
werden, oogstten bewondering. 
Met muziek, een gezellig terras en 
het aangename weer is zo’n initi-

atief met dank aan Cultuurfonds 
Vorden, voor herhaling vatbaar. 
Natuurlijk met dank aan de spon-
sors Rabobank Vorden, de Werf, 
het Meestershuis, Bloemsierkunst 
Halfman, IJssalon het Kerkepad, 
de Vordense tuin en de vrijwilli-
gers zonder wie dit niet mogelijk 
was geweest.

Een geslaagde hoedenshow in Vorden. Foto: PR

Kledingbank geopend
ZELHEM - Zaterdag 25 juni is de 
kledingbank van 10.00 tot 12.00 
uur geopend. De rekken han-
gen vol met zomerkleding. Er is 
zo veel, dat er bijna geen ruimte 
meer is. Daarom heeft de Kle-
dingbank besloten om de prijzen 
te verlagen. Vanaf zaterdag kost 
de kleding € 0,50 per stuk en ba-
bykleding mag zelfs gratis wor-
den meegenomen.

Deze actie loopt ook in de maan-
den juli en augustus. Een prima 
mogelijkheid dus om uw zomer-
garderobe aan te vullen. Er hangt 
vast iets voor u tussen. Er is dames, 
heren, kinder- en baby kleding en 
er zijn ook schoenen. Iedereen 
is welkom. De opbrengst van de 
verkoop komt ten goede aan het 
voedselbankloket van Zelhem.
Mocht u nog kleding kwijt willen, 
ook dan bent u welkom. De vrij-
willigers zoeken het uit. Ook lin-
nen goed zoals lakens, dekbedden 

, overtrekken en hand- en thee-
doeken zijn erg welkom. U dient 
de kleding wel schoon en heel aan 
te leveren, want kleding met vlek-
ken, die stuk is of niet meer van 
deze tijd, gaat weg. Deze resten 
worden wel gedoneerd aan goede 
doelen, zodat het door u gebrach-
te goed altijd ergens terecht komt, 
waar het nog gebruikt kan worden. 
Het belandt dus niet op de vuilsta-
pel. De Kledingbank bevindt zich 
aan de Johannes Vermeerstraat in 
Zelhem.

In de vakantieperiode is de Kle-
dingbank in de weken 28, 29 en 30 
dicht. In deze weken kunt u geen 
kleding brengen. De Voedselbank 
is in deze weken uiteraard wel 
open. Op dinsdag 2 augustus is de 
kledingbank weer open van 13.00 
tot 14.30 uur.
   

 ■ www.lambertikerk.nl

Dat je nog bestaat
Ik weet niet of ik het recht heb 
om je naam hardop te schrijven. 
Want ik ken je niet. Net zo min 
als ik je woonplaats ken. En ik 
denk ook eigenlijk niet dat de 
mensen in Stolwijk het plaatsje 
Zelhem kenden. Het ligt in de 
Achterhoek, de meeste mensen 
zijn er lief en geduldig. Ze zijn 
vast trots dat je hier op vakantie 
kwam, maar nu schamen ze zich 
een beetje. Dat hoeft niet, want 
ze kunnen er niets aan doen. 
Maar het komt gewoon omdat 
jou verliezen het meest onna-
tuurlijke, belachelijke is dat er 
bestaat. Absurd en onaccepta-
bel is het. En ze willen dat niet 
op hun geweten hebben.
Sorry, je zult wel moe zijn in-
middels. Van al die aandacht en 
de klap zelf. En ik gebruik ook 
best moeilijke woorden meteen. 
En gekke zinnen. En je hebt nog 
niet eens leren lezen.
Hier zijn ze ook vier geweest, 
Lennart.. Sorry lieverd, ik noem 
je toch bij je naam. Anders is 
het ook zo gek. Vier jaar.. Met je 
boterhammetjes naar de kleu-
terklas en ‘s middags geen pap 
meer kunnen zeggen. Alleen 
antwoorden op gerichte vragen 
en in bed met je uitgemergelde, 
favoriete knuffel in slaap val-
len. En wanneer je met je eerste 
fiets een gekke beweging maakt 
op straat houdt de achteropko-
mende bestuurder daar allang 
rekening mee. Want je bent vier. 
En achterin de auto ben je veilig, 
want een van je ouders zit aan 
het stuur. En misschien doe je 
wel een dutje, want je hebt een 
lange rit te gaan. Maar meestal 
niet als je pas net vertrokken 
bent.

Dan kijk je vaak nog even uit het 
raam en ben je het eerste kwar-
tier wel zoet. Daarna zal mama 
zich dikwijls omdraaien en een 
grapje maken of je een liga aan-
geven. En dan in de gaten hou-
den of je niet al te grote hap-
pen neemt. Want in de auto zit 
ze niet tegenover je, dus is het 
altijd oppassen geblazen als je 
wat eet. Misschien hield je wel 
van muziek en was er een me-
lodietje bij. Meestal zet ik zelf 
het volume pas harder als ik 
al eventjes op weg ben. Ik haal 
trouwens weleens een andere 
auto in, maar ik kijk eerst altijd 
even of er niemand aankomt. Ik 
kom gelukkig nooit boeven te-
gen onderweg.
Boeven bestaan alleen in boek-
jes als je vier bent. Boekjes met 
dikke kartonnen bladzijden 
waarop je morsen mag. Boeven 
die eigenlijk lief blijken te zijn en 
enkel een paar sokken hadden 
gestolen omdat ze zo vaak koude 
voeten hebben. Boeven stelen 
nog geen auto’s als je vier bent. 
Ze hebben geen messen en ze 
halen niet in als er tegenliggers 
zijn. Tegenliggers met autostoel-
tjes op de achterbank en geluk 
achter het kinderslot. Dat doen 
boeven dan nog niet. En weet je, 
lieve Lennart. Dat doen ze niet 
omdat dat niet hoort. Nergens, 
ook niet in grote mensen-boe-
ken met dunne bladzijden en 
metzonder plaatjes.
Ik ken je niet, Lennart, maar ik 
mis je. En ik ben een geluksvo-
gel, een bofkont en een mazze-
laar. Want mijn kindjes liggen 
hiernaast te slapen. En ik mag 
over jou schrijven. En dat bete-
kent dat je nog bestaat.

EvaSchuurman
Column

De creatieve markt zorgde voor veel inspiratie. Foto: PR

Dat bijzondere
evenement

nog eens bekijken?

Foto.nl
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AANBIEDING

1.99
  2 STUKS

Ca.2.99
  CA. 200 G

14.99/kg

1.99
  400 G

0.69
  PER STUK

0.59
  2 STUKS

0.99
  PER STUK

0.69
  250 G

0.79
  100 G

1.99
  200 G

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 24 T/M ZO 26 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 24 JUNI

  

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

AARDBEIENVLAAITJES*

ZUID-AMERIKAANSE RIBEYE*

CROKY ASTROS MERCI CROCANT

FAIRTRADE LIMOENENBLEEKSELDERIJ

BLOEMKOOL

FAIRTRADE DRUIVEN 
ROOD OF WIT

GEMARINEERDE 
SPEKLAPPEN*

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

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

Een draagbare kunstnier geeft Willem  
zijn vrijheid en energie terug.  
Dat is hard nodig want dialyse is geen 
leven, maar overleven.

Draag bij aan de draagbare kunstnier.  
Sms NIER naar 4333 of geef via 
nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten)
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier 
klein maken. 
En de wereld van 
Willem weer groot.



Zingende en toeterende wandelaars
tijdens feestelijke intocht

VORDEN - “Gooi de weg maar dicht.” Bennie Lebbink van de plaatse-
lijke EHBO afdeling en verkeersregeling geeft in zijn fel gekleurde gif-
groene jas exact om 20.15 uur het startsein en stellen de muzikanten 
van Harmonie Vorden zich op. Op de slotavond van de 49ste Avond-
wandelvierdaagse (donderdag 16 juni) is het een drukte van jewelste 
rond Het Kulturhus. Ongeduldig staat de meute van ruim zeshonderd 
wandelaars te wachten voor de feestelijke intocht door het centrum 
van het dorp. Onder applaus van het massaal toegestroomde publiek 
trekken de al zingende en toeterende wandelaars behangen met hun 
medaille en snoepslingers voorbij. Het aloude strijdlied van voetbal-
vereniging Vorden ‘Gele trui en zwarte broek’ klinkt massaal uit de 
honderd pupillenmonden.

Door Jan Hendriksen

Sinds 2014 is Voetbalvereniging 
Vorden verantwoordelijk voor de 
jaarlijkse Vordense avondwan-
delvierdaagse nadat gymnastiek-
vereniging er na 46 jaar er de brui 
aangaf na de opheffing van de 
vereniging. Langs de Dorpsstraat 
staan Gert (71) en Gerrie (66) Nij-
enhuis. Maar liefst vijf kleinkinde-
ren passeren het Vordense echt-
paar. Twee van hen hebben aan 
de vierdaagse deelgenomen: Rick 
(6) en Vera (9) Berenpas maakten 
deel uit van de blauwe brigade van 
school De Kraanvogel uit Kranen-
burg. Drie kleinkinderen (Mariska 
(16), Rianne (14) en Larissa (13) 
Reinders) en hun dochter Suzan-
ne Nijenhuis (39) maken deel uit 
van Harmonie Vorden. Ooit wan-
delden Gert en Gerrie ook zelf de 
vierdaagse toen ze lid waren van 
de Vordense afdelingen van res-
pectievelijk Jong Gelre en de CJV 
(Christelijk Jongeren Verbond). 
Aan de Vordense vierdaagse ne-
men traditioneel de Vordense en 
Wichmondse school(en) deel: De 
Kraanvogel, Het Hoge, De Dorps-
school, De Vordering en De Garve. 
Voetbalvereniging Vorden was 
vertegenwoordig met negen D-, E- 
en F pupillenteams en ook volley-
balvereniging Dash en vrijwilligers 
en bewoners van De Vijfsprong, de 

Enk en de Hackforterhof namen in 
groepsverband deel. Goed voor in 
totaal 530 van de ruim zeshonderd 
wandelaars. Drijvende krachten 
achter de Vordense avondwan-
delvierdaagse zijn Janneke Hid-
dink, Jolanda Wabeke en Monique 
Sleumer van de Avondvierdaagse 
Commissie van VV Vorden, met 
in hun kielzog diverse vrijwilli-
gers. Aan de vierdaagse is ook een 
wedstrijdelement verbonden. Wie 
neemt het ‘mooist’ en het meest 
gedisciplineerd in groepsverband 
deel aan de vierdaagse? “We had-

den elke avond twee juryleden 
(Eddy Hiddink en Harry Eggink) in 
de bosjes zitten om de wandelaars 
te beoordelen”, zo verklaart Janne-
ke Hiddink gekscherend. Uitein-
delijk gingen Dash (vijf kilometer) 
en De Garve (tien kilometer) met 
de hoogste eer en de (wissel)beker 
strijken.

Drankuitgifte
Bij de deelnemende groepen had 
de Avondvierdaagse organisatie 
een nieuwtje geïntroduceerd in 
de vorm van een even handige 
als fraaie centrale drankuitgifte. 
Met dank aan sponsor Univé. Tij-
dens alle vier avonden werd er 
onderweg voor alle deelnemende 
wandelaars onder leiding van drie 
enthousiaste ouders die dit idee 
hadden geïnitieerd, een drankje 
overhandigd. Vooral het uitdelen 
van de bekertjes was altijd een 
hels karwei, waarbij er vaak sprake 
was van opstoppingen, geknoei, 
onhandige rijen en flinke kans dat 
sommige net niet aan de beurt 
kwamen. In overleg en met behulp 
van sponsor Univé was er dit jaar 
een centraal drankuitgifte systeem 
ontwikkeld waarbij op een grote 
tafel van twee bij één meter in één 
keer meer dan 250 bekertjes ge-
vuld kunnen worden en eenvou-
dig weg gepakt konden worden.

Jubileumeditie
Volgend jaar vindt de vijftigste 
editie van de vierdaagse plaats. En 
daarvan wil VV Vorden iets spe-
ciaals maken. Wat en hoe? “Dat 
gaan we in de komende maan-
den bezien. We gaan eerste deze 
editie evalueren en ons dan bezig 
houden met de gouden editie”, 
zo verklaart Janneke als ze spon-
taan door een tweetal wandelaars 
wordt aangesproken die haar be-
danken voor de goede organisatie 
en zorg. “Dat sterkt ons om er vol-
gend jaar iets speciaal van te ma-
ken. Zoiets doet ons allen namelijk 
ontzettend goed.”

   

 

Klootschietmarathon en
Recreantentoernooi Vorden
VORDEN - Het is een groot en gezellig toernooi voor een ieder die 
een beetje kan klootschieten: de jaarlijkse Vordense Klootschiet-
marathon (10 kilometer) en Recreantentoernooi (4.5 kilometer) die 
Buurtvereniging Delden zondag 3 juli organiseert. Beide klootschiet-
toernooien beleven zondag hun 28ste editie.

Men kan deelnemen in vier ver-
schillende klassen: mannen, ge-
mengd (minimaal twee vrouwen), 
vrije klasse (meerdere personen 
mogen lid zijn van een bond) en 
de recreanten klasse (alle team-
samenstellingen mogelijk). Een 
team bestaat uit tenminste drie en 

maximaal vijf personen. Er mag 
gegooid worden met allerlei kloot-
schietmateriaal mits de kloot een 
doorsnee van minimaal vijf centi-
meter heeft. Er mag niet met zoge-
naamde ‘hondenkloten’ worden 
gegooid. Houten kloten kunnen 
gehuurd worden van Buurtver-

eniging Delden. Deelname kost 
acht euro per team inclusief een 
kop koffie of thee. Start, pauze en 
finish vinden plaats bij de familie 
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1 in 
Vorden. 

De marathon start om 10.00 uur en 
het recreantentoernooi om 10.30 
uur. Halverwege het parcours is er 
een pauze. Inschrijving deelname 
voor 5 juli bij Dick Regelink, Del-
densebroekweg 2 7261 PL Vorden, 
telefoon (0575) 551328.

Harmonie Vorden 
sluit af met 
zomeravondconcert
VORDEN - Harmonie Vorden sluit 
donderdag 7 juli het seizoen 
af met het traditionele zomer-
avondconcert op het plein voor 
restaurant De Rotonde. Aanvang 
19.30 uur. Harmonieorkest, slag-
werkgroep en opleidingsorkest 
hebben leuke, vrolijke muziek-
stukken ingestudeerd om de toe-
hoorders in zomerse sferen te 
brengen.

Op het programma van de harmo-
nie staan onder andere bekende 
melodieën uit de West Side Story 
en een selectie van liedjes van 
Ramses Shaffy en Lionel Richy. De 
muziek van de harmonie wordt 
afgewisseld met melodisch slag-
werk door de slagwerkgroep waar 
de samenwerking met SMD steeds 
vastere vormen krijgt. 

Ook het opleidingsorkest laat van 
zich horen en vormt inmiddels een 
vast onderdeel van het program-
ma. Leden in opleiding blazen 
met ondersteuning van senioren 
inmiddels een aardig partijtje mee.

Harmonie Vorden kan terugzien 
op een geslaagd seizoen met als 
hoogtepunten het concert in De 
Dorpskerk van november 2015 
en het voorjaarsconcert op 9 april 
2016 in de sporthal. Met inbreng 
van alle leden werd een beleids-
plan 2016-2020 opgesteld, waarin 
aan de hand van een visie en mis-
sie het beleid voor de komende ja-
ren werd uitgestippeld.

30 juni wordt met een slotconcert 
het scholenproject ‘muziek in de 
klas’ met een uitvoering van leer-
lingen van de Dorpsschool afge-
sloten. 

Alle leerlingen in de groepen 6 en 
7 van de vier basisscholen hebben 
afgelopen schooljaar kennis ge-
maakt met een blaas- of slagwerk-
instrument. Muziek maken is, zo 
is wetenschappelijk bewezen, be-

langrijk voor de ontwikkeling van 
kinderen.
Koningin Maxima en vele andere 
ondersteunen het initiatief om 
jonge kinderen in aanraking te 
brengen met muziek. Harmonie 
Vorden wil het scholenproject 
voort zetten maar het ontbreekt 
nog aan de nodige financiële mid-
delen.

Dankzij de gulle gevers kon de on-
langs gehouden collecte voor het 
Prins Bernhard Cultuurfonds met 
een opbrengst van 3.000 euro als 
geslaagd worden beschouwd. 50% 
van dit bedrag, 1.500 euro vloeit in 
de verenigingskas. Een welkome 
bijdrage om de vereniging financi-
eel gezond te houden.

Inmiddels worden er weer voor-
bereidingen getroffen voor het 
najaarsconcert op 29 oktober in 
de Dorpskerk in Vorden. Met dit 
concert worden evenals vorig jaar 
jonge professionele musici in de 
gelegenheid gesteld hun talenten 
op muzikaal gebied te laten ho-
ren. Voor dit concert zijn contac-
ten gelegd met Diederik Ornee op 
klarinet en Annelies Vrieswijk op 
saxofoon. Beide musici maken on-
der andere deel uit van het Rodion 
trio maar wie hun website bekijkt, 
zal ontdekken dat zij muzikaal ge-
zien van vele markten thuis zijn. 
Diederik speelt solo maar ook in 
symphonie-orkesten en is thuis 
in zowel de klassieke als moderne 
muziek. Annelies maakt naast het 
Rodion trio deel uit van het Sy-
rene saxofoonkwartet. Naast hun 
optreden als duo zullen ze enkele 
werken spelen met de klarinet- en 
saxofoonsectie van de harmonie 
en een werk met de harmonie als 
geheel. Het belooft in muzikaal 
opzicht een boeiende muzikale 
avond te worden. De entreeprijs 
zal tien euro gaan bedragen en 
de kaarten zullen in augustus ver-
krijgbaar zijn. Noteer de datum al-
vast in de agenda.

   

B&B Hotel California voor 
derde keer eerste prijs
Verkiezing Beste 
Bed & Breakfast 
van Nederland
WICHMOND - Bed en Breakfast 
Hotel California in Wichmond, 
gerund door Arnold van de Ruit 
en Yvonne Rouwen, is op woens-
dag 8 juni uitgeroepen tot beste 
bed & breakfast in de 2-tulpen-
klasse van de Nederlandse Bed & 
Breakfast Classificatie.

De accommodatie, een charmant 
vrijstaand huisje, scoorde afgelopen 
jaar het hoogste aantal punten en 

behaalde de beste reviews op de si-
te. Dat heeft Stichting Bed & Break-
fast Nederland bekendgemaakt.

De kwaliteitsklasse van 2 tulpen 
staat voor B&B’s met faciliteiten in 
de middenklasse volgens de nor-
men van het classificatiesysteem. 
Bij het vaststellen van de winnaars 
in de categorie van 2 tulpen kijkt 
Stichting Bed & Breakfast Neder-
land naar de puntentelling in het 
classificatiesysteem en de cijfers 
die gasten geven in de reviews (ge-
middeld een 9,4).
   

 ■ Bedandbreakfast.nl

Winnende groep Dash van de vijf kilometer. Foto: Achterhoekfoto.nl/John Mokkink

School De Garve uit Wichmond won de eerste prijs op de tien kilometer als de ‘netst’

lopende groep. Foto: Jan Hendriksen.

Open fuchsia tuin van 
de familie Elsman
WICHMOND - Maar liefst 800 
verschillende soorten fuchsia’s 
bloeien er momenteel in de 
tuin van de familie Elsman aan 
de Baron van der Heijdenlaan 
24 in Wichmond.

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 
26 juni, is deze unieke fuchsia-
tuin van de familie Elsman weer 
gratis opengesteld voor publiek. 
Belangstellenden zijn dagelijks 
welkom van 10.00 tot 17.00 uur.
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De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes 
raadsfracties. De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. 
Reacties kunt u sturen naar het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

D66 Bronckhorst en Doetinchem hebben bij 
het 50 jarig bestaan van de partij stilgestaan 
bij het probleem van voedselveiligheid. Sa-
men met Jan Engels, wethouder in Bronck-
horst, Kees Telder, wethouder in Doetin-
chem en Lucia van Milaan, Statenlid van de 
provincie Gelderland genoten een aantal ge-
meenteraadsleden uit Bronckhorst en Doe-
tinchem  van een gezonde lunch. Deze vond 
plaats in de IJsboerderij van Ronald Pelgrom 
in Hummelo en was door René Klein, be-
kend van Gaon etten, volledig gemaakt van 
streekproducten. René Klein en Ronald Pel-
grom zijn beiden op hun manier actief met 
streekproducten en het promoten daarvan. 
Zij gaven een toelichting op de herkomst 
en de kwaliteit van de producten. Tegelijk 
vroegen zij aandacht voor zowel de positie 
van de producent als die van de consument. 
Producenten – onze boeren dus - moeten 
vaak hard werken voor een relatief lage op-
brengst. Consumenten kunnen lang niet al-
tijd beoordelen hoe het eten dat ze kopen is 
geproduceerd. Bij de producent veroorzaakt 
dat frustratie en bij de consument onzeker-
heid. De eenzijdige focus op efficiency in de 

voedselketen 
(van landbouw 
tot supermarkt) 
leidt tot  tegen-
gestelde be-
langen bij pro-
ducenten en consumenten. Om de partijen 
dichter bij elkaar te brengen werden ideeën 
geopperd om de lokale betrokkenheid tus-
sen producent en consument te vergroten. 
Bijvoorbeeld door het oprichten van een 
voedselcoöperatie. Hierdoor ziet de consu-
ment waar zijn eten vandaan komt en heeft 
de producent  meer zicht op zijn afnemers. 
De lijnen worden korter en de tussenhandel, 
die prijsopdrijvend werkt, wordt omzeild. 
Dit komt de producent ten goede. Deze is 
dan minder genoodzaakt om voor een re-
delijk gezinsinkomen grote hoeveelheden te 
produceren. Goed en veilig eten, goed voor 
de consument, begint bij een eerlijke prijs 
voor onze boeren. D66 wil meedenken om 
dit soort ontwikkelingen te stimuleren. Als 
dat ergens mogelijk is dan is het wel in onze 
regio. De verbondenheid is hier groot en de 
streekproducten zijn talrijk. 

D66 en voedselveiligheid

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

De VVD maakt zich sterk voor sport en be-
wegen. Dit kwam o.m tot uiting tijdens het 
afgelopen Bronckhorster jeugdvoetbal-
toernooi dat enkele weken geleden met 
veel succes en prachtig weer werd georga-
niseerd in Zelhem. 

Sport en bewegen is belangrijk voor ie-
dereen. Ook in het visie/beleidsdocument 
‘Bronckhorst heet welkom’ wordt t.b.v. de 
asielzoekers/statushouders veel aandacht 
hiervoor gevraagd. 

De VVD ondersteunt dit van harte. Wel 
willen wij benadrukken dat integreren 
een opgave is voor iedereen: gemeente, 
asielzoekers/statushouders en de burgers 
van Bronckhorst. 

Ook sport- en cultuurverenigingen kunnen  
en moeten hierin hun steentje bijdragen. 
De VVD ziet het als opgave om hieraan mee 
te werken en wil graag met verenigingen 
hierover in gesprek gaan. 

Aanmelden kan via onderstaand emailadres. 

Als we met elkaar de schouders eronder 
zetten, kunnen we een prachtige bijdrage 
leveren aan het welslagen van een goede 
integratie, goed voor IEDEREEN!

De VVD draagt de sport 
een warm hart toe

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

Op de tiende plek van de veiligste gemeenten in Nederland. 
Dit is een topprestatie waar best bij stil mag worden gestaan.  

Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen kunnen wij ervoor zorgen dat deze plek 
ook in de toekomst gehandhaafd blijft of dat wij zelfs nog opklimmen. 

Veiligheid is en blijft voor het CDA belangrijk. 

Van harte gefeliciteerd 
Bronckhorst

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

GBB blij met initiatief 
ondernemers
De ondernemersverenigingen van Hengelo, 
Vorden en Zelhem zijn een mooi burgerini-
tiatief begonnen aan het opstarten van een 
ondernemersfonds. 

Voor elke kern een eigen fonds om de leef-
baarheid in die kern in stand te houden. 
Dit fonds wordt gevoed door een reclame-
bordbelasting te heffen in de kern van elke 
plaats. De gemeente faciliteert alleen door 
het innen van de belasting. Een goed voor-
beeld van een terugtredende overheid.

Het fonds kan worden ingezet om allerlei 
activiteiten in de kern te financieren, zoals 
een intocht van Sinterklaas of aankleding 
van de winkelstraat. 

Het fonds kan echter ook ingezet worden 
om extern adviezen te vragen om het ge-
zamenlijk belang van de detailhandel te 
borgen, zodat de voorzieningen voor de 
inwoners optimaal blijven.

Een initiatief van onderaf naar de gemeente. 
Geweldig. GBB hoopt dat er meer burger-
initiatieven zullen volgen en de gemeente 
alleen maar een rol neemt als facilitator.

Maatwerk in de 
thuiszorg?!

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.groenlinks.nl

Afgelopen week heeft de gemeente Bronck-
horst het nieuws gehaald, dit keer vanwege 
een schrijnende situatie in de thuiszorg. 

Onze fractievoorzitter was te horen bij TV 
Gelderland. Hij gaf aan dat GroenLinks zich 
grote zorgen maakt over de indicatiestel-
ling en bezuinigingen binnen de thuishulp. 

geleverd?

geld leidend?

thuishulp. 

aanbod? 

GroenLinks vindt het indicatiesysteem zo-
als Bronckhorst hanteert GEEN maatwerk. 
Dit vindt de rechter ook. Wij willen dat 
de mens centraal staat. Dat signalen van 
thuishulpmedewerkers gehoord worden. 

Wij willen 1 huishouden, 1 aanspreekpunt 
en 1 zorgplan.

GroenLinks zal de PvdA-wethouder hier-
over kritisch bevragen. 

Wilt u uw verhaal aan mij kwijt? Neem ge-
rust contact met mij op. Hoe meer voor-
beelden we uit de praktijk horen, hoe ster-
ker ik sta!

Titus Smit, raadslid GroenLinks

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

Via de sociale wijkteams kunnen mensen in 
Bronckhorst hulp vragen op het gebied van 
welzijn, werk en inkomen. Er zijn regelin-
gen voor kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. Er is een regeling voor een 
gemeentelijke bijdrage aan de kosten voor 
sport of cultuur. Bijzonder bijstand is mo-
gelijk in speciale gevallen.  En de gemeente 
biedt mensen met een laag inkomen een 
collectieve aanvullende ziektekostenver-
zekering aan. Inwoners betalen een eigen 
bijdrage bij de WMO, de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning. Positief nieuws is dat 
de gemeente onlangs deze eigen bijdrage 
heeft verlaagd. Wat ons betreft allemaal 
waardevolle maatregelen, maar toch… 
Toch blijven we geluiden horen dat er 
steeds meer mensen zijn aangewezen op 
de voedselbank. Dat er steeds meer men-
sen in de schuldsanering terecht komen. 
We vinden dat verontrustend. Wat is hier 
aan de hand? De komende periode willen 

we onderzoeken hoe dat in Bronckhorst zit. 
Als het nodig blijkt moeten er extra acties 
en aanvullende regelingen komen. Heeft 
u suggesties, opmerkingen of vragen? Bel 
een van onze raads- of commissieleden. 
Ook kunt u het Ombudsteam benaderen: 

-
dA-fractiesecretariaat is ook prima: J.Ber-
gervoet@Bronckhorst.nl. Graag uw reactie!

Het gaat goed met 
onze inwoners, 
of toch niet……?

V.l.n.r. Luuk Preijde, Annelies Lichtenberg en 
Johanna Bergervoet

criminaliteit 
bestrijden we 

samen
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Steeds meer inwoners rijden 
elektrisch of willen dat op korte 
termijn gaan doen. Dat is mooi, 
want het is schoon, stil en zuinig! 
Geen ruimte voor een oplaadpunt 
aan uw huis of op de oprit? Dat is 
geen probleem (meer). Een open-
bare oplaadpaal in uw eigen buurt, 
waar u maar ook andere buurtbe-
woners of bezoekers gebruik van 
kunnen maken, is de uitkomst! Wij 
hebben duurzaamheid hoog in het 
vaandel staan en maken  het daar-
om mogelijk dat u dit kosteloos en 
heel gemakkelijk kunt regelen via 
organisatie Allego. Ook onderne-
mers kunnen van deze mogelijk-
heid gebruik maken.

Via www.openbaarladen.nl (zoek 
op Bronckhorst) vraagt u in een 
paar klikken heel eenvoudig een 
openbare laadpaal aan binnen 
300 meter van uw woning of werk 
in Bronckhorst. Na de bevestiging 
per e-mail, beoordeelt Allego uw 
aanvraag op een aantal voor-
waarden die de gemeente heeft 
gesteld. Palen mogen bijvoor-
beeld de verkeersveiligheid niet in 
gevaar brengen of een beschermd 
dorpsgezicht aantasten. Als de 

geschikte plek is bepaald, vraagt 
Allego ons om akkoord. Daarna 
wordt alles in gang gezet om 
de laadpaal te plaatsen. 
Nieuwsgierig? Kijk snel op
www.openbaarladen.nl!
 
Streven is altijd een oplaadpunt 
in de buurt
Het is nu dus mogelijk altijd een 
openbare laadpaal dicht in de 
buurt te hebben. Is de oplaadpaal 
op uw vertrouwde locatie onver-
wachts bezet? Dan is het de be-

doeling dat er een oplaadpaal in 
de buurt is waar u terecht kunt. 
We streven naar een groot dek-
kend laadnetwerk in Bronckhorst 
waar iedere inwoner, bezoeker of 
werknemer, straks overal en al-
tijd zijn of haar auto kan opladen. 
Allego plaatst een oplaadpaal 
kosteloos. Wel betaalt u voor het 
opladen. Dit bedrag zal ca. 29 tot 
35 cent per kilowatt bedragen. 

Wethouder Jan Engels: “Graag 
zien wij dat iedere inwoner met 

een elektrische auto in onze 
gemeente binnen een straal van 
300 meter van zijn of haar eigen 
woonomgeving een openbare 
laadpaal ter beschikking heeft. 
Geen plek voor een laadpunt bij 
uw huis? Vraag een openbare 
laadpaal aan. Allego gaat graag 
aan de slag met uw aanvragen 
om, in overleg met de gemeente, 
een laadpaal te plaatsen in uw 
buurt! Hiermee hopen we het 
gebruik van elektrische auto’s 
te stimuleren.” 

Op www.oplaadpalen.nl leest u 
waar oplaadpunten in Bronckhorst 
zijn. Op dit moment zijn er 7, 
waaronder bij het gemeentehuis 
in Hengelo en in stadje Bronkhorst.

Vraag nu gratis openbare laadpaal aan voor uw 
elektrische auto!

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bronckhorst is een groene ge-
meente. Bomen hebben hierin 
een belangrijk aandeel. Bomen 
geven buurten, landgoederen en 
landschappen karakter en bepa-
len mede hoe ons landschap 
eruit ziet. Oude bomen zijn een 
levende link naar het verleden. 
Graag horen we uw mening over 
de bomen in onze gemeente. Wat 
vindt u belangrijk, hoe vindt u 
dat we met onze bomen moeten 
omgaan, nu en in de toekomst? 
Praat mee op 6 juli om 19.30 uur 
in het gemeentehuis.

Wat doen we met uw inbreng?
Om onze bomen ook in de toe-
komst gezond en functioneel te 
houden gaan we aan de slag met 
een nieuw bomenplan. In dit plan 
brengen we kwaliteiten en kan-
sen in beeld, om onze kernen 
mooi te houden en de bomen 
goed te kunnen onderhouden. 
Hierover horen we graag de 

mening van onze inwoners! 
U kunt zich tijdens deze avond 
ook aanmelden voor een klank-
bordgroep, die betrokken blijft 
bij het maken van ons bomen-
plan. 

Interesse?
Meld u zich dan vóór 4 juli aan 
via www.bronck-
horst.nl/bomenplan 
of scan de QR code. 
U bent van harte 
welkom! 

Praat mee over bomen in 
Bronckhorst

Bestrijding bruine rat
De laatste tijd ontvangen wij mel-
dingen van overlast door bruine 
ratten op privéterreinen. Als be-
strijding nodig is, neemt u dan 
contact op met een professionele 
ongedierte-bestrijder. De contact-
gegevens van deze bedrijven 
vindt u in de telefoongids. De ge-
meente neemt geen actie. Wel 
hebben wij een paar tips om rat-
ten te weren:

Tips om bruine ratten te weren:
• Wees netjes en ruim rommel op.
•  Knoei geen diervoer of ruim het 

direct op.
•  Zorg ervoor dat huishoudelijk af-

val buiten in afgesloten bakken 
gaat

•  Dicht naden en kieren, een rat 
kan door een opening van 0,5 cm 

•  Ga niet zelf met bestrijdingsmid-
delen aan de gang. Dat maakt het 
voor de ongediertebestrijder 
moeilijker 

Waar leeft de bruine rat?
Bruine ratten leven het liefst in: 
houtwallen, struiken, openhaard-
hout, slootkanten, riolen, mest-
putten, stortplaatsen, kruipruim-
ten, in een vochtige en niet al  te 
warme omgeving. 

Zowel op boerderijen als in de 
nieuwbouw komen ratten voor. 
De bruine rat is vooral ‘s nachts 
actief en op zoek naar voedsel, 

Omwisselen trekkercertificaat 
kan nog tot eind juni
Heeft u een trekkercertificaat? 
Dan kunt u deze nog tot en met 
30 juni 2016 omwisselen voor een 
rijbewijs-T! Vanaf 1 juli is dit niet 
meer mogelijk en moet u praktijk- 
en theorie-examen afleggen bij 
het CBR, om de categorie T alsnog 
te kunnen bijschrijven op uw 
rijbewijs. 

T-rijbewijs
Om op de openbare weg op een 
tractor te rijden heeft u een trek-
kerrijbewijs (T-rijbewijs) nodig. 
Het T-rijbewijs geldt sinds 1 juli 
2015. Het is bedoeld om het aan-

tal ongelukken met tractoren te 
verminderen. Door de invoering 
van het T-rijbewijs vervalt het 
trekkercertificaat (‘trekker-
rijbewijs jeugdigen’). Kijk voor 
meer info op www.rijbewijs.nl. 

het zijn echte alleseters, maar 
kiezen het voedsel wel zorgvuldig 
uit. De bruine rat herkent u aan de 
lichtbruine kleur op de rug (de buik 
is lichter). 

De bruine rat is vrij fors van bouw 
en heeft grote oren, de neus is 
stomp van vorm, de grootte van de 
rat kan oplopen tot 30cm met een 
gewicht van 600 gram.



Het is gelukt! Acht gemeenten in de Achterhoek plus Doesburg, Zutphen en Lochem hebben 
afspraken gemaakt met het bedrijf CIF, om in 2016 en 2017 glasvezel te krijgen in het dunbevolkte 

gebied. Maar dan moet wel de helft van alle adressen in elk gebied meedoen. 

Televisie en radio op aanvraag kijken en luisteren, goedkoop bellen via internet, live-beelden versturen 
(bijvoorbeeld beeldbellen), belangrijke systemen van bedrijven automatisch via internet up-to-date hou-
den en snelle spellen spelen met gamers over de hele wereld: het komt allemaal binnen handbereik met 
breedband internet.

De aanleggers kwamen niet vanzelf naar de Achterhoek. De grote afstanden in dunbevolkte gebieden 
leveren minder snel rendement voor de investeerder. De verschillende belangenverenigingen, de elf 
gemeenten en de provincie hebben flinke tijd gezocht naar mogelijkheden om dit aanbod toch naar de 
Achterhoek te krijgen. Maar het lijkt nu te lukken. Tenminste… als er genoeg animo is. Minstens de helft 
van de adressen in elke gemeente moet een betaalde aansluiting nemen om de aanleg betaalbaar te 
maken. Wordt dat aantal niet gehaald, dan wordt niet tot aanleg overgegaan.

Planning
CIF wil na de zomer met aanleggen beginnen en dan ook doorgaan tot het af is. Dat kan niet in alle elf 
gemeenten tegelijk, maar achter elkaar, van oost naar west, steeds per gebied. 

Een gebied volgt niet altijd gemeentegrenzen, maar houdt bijvoorbeeld op bij een kanaal of spoor.

Binnenkort kiezen: 
wel of niet over op glasvezel

Aansluitgebied Start vraagbundeling Gereed
Onderstaande planning onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en overmacht               
Berkelland 2e kwartaal 2016 1e kwartaal 2017
Winterswijk 2e kwartaal 2016 1e kwartaal 2017
Oost Gelre en Aalten 3e / 4e  kwartaal 2016 3e kwartaal 2017
Lochem en Zutphen 4e kwartaal 2016 / 1e kwartaal 2017 4e kwartaal 2017
Oude IJsselstreek 4e kwartaal 2016 / 1e kwartaal 2017 4e kwartaal 2017
Bronckhorst en Doesburg 1e kwartaal 2017 1e kwartaal 2018
Doetinchem en Montferland 1e kwartaal 2017 1e kwartaal 2018

De perspectiefnota 2017-2020 is 
een vooruitblik naar de begroting 
voor die periode, waar de raad 
eind dit jaar over beslist. Wet-
houder Spekschoor van financiën: 
“We gaan voor een sluitende 
begroting in 2017. Nu is nog een 
tekort voorzien van bijna 5 ton.  
Maar de verwachting is dat we 
komend jaar een hoger bedrag 
dan voorheen ontvangen van het 
rijk voor onze taken. Het rijk heeft 
de gelden die zij aan gemeenten 
overmaakt (de jaarlijkse algemene 
uitkering) herverdeeld en ge-
meenten met grote buitengebieden 
en veel wegen krijgen meer dan 
voorheen, zo is voorlopig aange-
geven. We zien daardoor zelfs 
mogelijkheden om te investeren 
in een aantal activiteiten die 
belangrijk zijn voor inwoners 
en een duurzame samenleving 
waarin het goed wonen, werken 
en recreëren is.”  

Voorbeelden
De subsidiemogelijkheid voor 
onderhoud en restauratie van 
gemeentelijke monumenten keert 
terug. Deze was enige jaren gele-
den afgeschaft, maar nu blijkt dat 
de behoefte hieraan bij eigenaren 
van monumenten toch groot is. 
Monumenten zijn een visitekaart-
je voor onze landschappelijke om-
geving en we vinden het belangrijk 
dat dat zo blijft. Met de subsidie 
maken we dit mogelijk. Het is de 
bedoeling 80.000 euro beschikbaar 
te stellen. Daarnaast kunnen 
monumenteneigenaren ook 
gebruik maken van de gunstige 
duurzaamheidslening die de 
gemeente aanbiedt voor bijvoor-
beeld isolatiemaatregelen. 

De wethouder: “Ook willen we 
vluchtelingen die een verblijfs-
vergunning hebben gekregen en 
zich in onze gemeente vestigen een 
warm welkom bieden en goed op 
weg helpen naar een nieuw bestaan 

in Bronckhorst. Dit doen we met 
een intensief traject waarbij we hen 
begeleiden op taalgebied, maar ook 
bijspijkeren over onze gewoonten 
en stimuleren om deel te nemen 
aan culturele en sportieve activitei-
ten in hun nieuwe woonplaats. Voor 
het verwachte aantal nieuwkomers 
(190 in totaal komend jaar) kost dit 
ca. 600.000 euro.”  

Er wordt extra budget (100.000 
euro) gevraagd voor handhaving. 
We willen meer controleren of 
inwoners wel op het adres wonen 
waar ze ingeschreven staan en 
of bedrijven en particulieren die 
hun pand uitbreiden zich aan de 
regels houden, onder andere als 
het gaat om de afgesproken 
landschappelijke inpassing. 
Verder willen b en w in overleg 
met betrokken partijen werken 
aan compacte en vitale dorpsker-
nen en stellen ze voor meer in te 
zetten op verbindend werken met 
inwoners, ondernemers en organi-
saties/verenigingen. Spekschoor: 
“We vragen de raad ook om 
200.000 euro te reserveren voor 
achterstallig onderhoud aan 
wegen en bermen in verschillende 
kernen. Bijvoorbeeld om aan de 
slag te gaan met de openbare 
ruimte in Voor-Drempt.”

Raadsvergadering 
Tijdens de raadsvergadering van 
30 juni beslist de raad over de 
perspectiefnota en kunnen de 
fracties aangeven welke uit-
gangspunten voor hen belangrijk 
zijn om in de begroting dit najaar 
rekening mee te houden.

Alle informatie over de agenda en 
de stukken die tijdens de raads-
vergadering van 30 juni aan de 
orde komen, vindt u op www.
bronckhorst.nl/Gemeenteraad of 
scan de qr-code. Onder meer wordt 
ook gesproken over 
enkele wijzigingen 
in de gemeenschap-
pelijke regeling 
GGD. 

Volg de vergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
de vergadering live volgen. 
U hoeft hiervoor dus niet per se 
naar het gemeentehuis.

Perspectiefnota blikt vooruit op 
begroting in najaar
Raad beslist op 30 juni 

Camping De Betteld Zelhem krijgt toestemming 
voor organiseren evenementen

B en w verlenen principemede-
werking aan de procedure voor 
een nieuw bestemmingsplan 
voor het toelaten van christelijke 
evenementen en activiteiten op 
camping De Betteld in Zelhem. Al 
jaren organiseert camping De 
Betteld christelijke activiteiten 

op de camping. Deze worden 
door verblijfsgasten en daggas-
ten bezocht. Met het nieuw vast 
te stellen bestemmingsplan 
heeft de campingeigenaar ook 
formeel toestemming voor het 
organiseren van evenementen. 
Daarbij worden wel enkele voor-

waarden gesteld, zoals een 
maximaal aantal bezoekers, 
geen grootschalige horeca-acti-
viteiten en geen muziekfestivals. 
Uit onderzoek blijkt dat de ver-
keersbewegingen en het ver-
keersgeluid binnen de gestelde 
norm blijven. De camping heeft 
voldoende parkeermogelijkheid 
op eigen terrein en het gebouw is 
geluiddempend. Daarom is het 
onder voorwaarden toestaan van 
evenementen op camping De 
Betteld aanvaardbaar. 
Een belangrijke overweging is 
om mogelijke overlast voor de 
omgeving te voorkomen. Vooruit-
lopend op het nieuwe bestem-
mingsplan verlenen we in princi-
pe medewerking voor het organi-
seren van het evenement 
‘Graceland’ (26-28 augustus). 

Blijf op de hoogte!

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

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 ontvangen, abonneer u dan via 
http://overuwbuurt.overheid.nl op de e-mailservice voor bekendmakingen. 

U kunt daarbij aangeven van welke bekendmakingen 
(bijvoorbeeld ‘binnen een straal van’, maar ook welk 
soort bekendmaking) u een attendering wilt ontvangen. 
U kunt hiervoor via deze site ook een gratis app down-
loaden. 

Bronckhorst:
• Diverse kernen, plaatsen van tijdelijke reclame touwtrektournooi, vergunning verleend

Drempt:
• Veldweg 29, aanleggen sleufsilo en paardenbak, vergunning verleend



VORDEN - Het doet haar zichtbaar 
nog steeds pijn als we in een stil 
en verlaten radiostudio zitten. 
Ze heeft er een traantje om ge-
laten. Evenals diverse andere 
van de in totaal 25 vrijwilligers. 
Maar alle steunbetuigingen na 
de laatste uitzending op zondag 
5 juni heeft programmamaak-
ster en bestuurslid Annelies 
Hummelink-Brummelman (56) 
van Streekradio Achterhoek FM 
goed gedaan. “Die waren hart-
verwarmend. En dat heeft ons 
allen gesterkt. En daarom stel-
len we alles in het werk om een 
doorstart te maken.”

Diep verscholen in het buitenge-
bied van Vorden op het grensge-
beid met de gemeente Lochem 
zetelt aan de Wiersserbroekweg in 
een voormalige schuur de radio-
studio van de lokale radiozender 
voor de gemeente Lochem van 
Streekradio Achterhoek FM. Door 
financiële problemen is Achter-
hoek FM helaas noodgedwongen 
gestopt met de reguliere program-
mering. “Door tegenvallende re-
clame opdrachten, sponsoren en 
een niet meedenkende gemeente 
Lochem is het niet meer mogelijk 
om de radiozender financieel over 
eind te houden”, zo verklaart An-
nelies Hummelink in het bijzijn 
van penningmeester Guus Hum-
melink (60) en voorzitter Jos te Riet 
(69) van de Stichting Streekradio 
Achterhoek FM. In december 2015 
heeft de omroep een indringend 
verzoek gedaan aan de gemeente 
Lochem om een extra financiële 
bijdrage omdat de financiële re-
serves van de stichting opraakten. 
“Helaas heeft de gemeenteraad 
van Lochem op 23 mei jongst-
leden besloten geen extra geld 
beschikbaar te stellen naast de 
negenduizend euro, ondanks dat 
de gemeente 25.000 euro per jaar 
ontvangt via het gemeentefonds, 
dat bij voorkeur bestemd is voor 
de lokale publieke media, dus in 
dit geval Achterhoek FM”, zo ver-
klaart Jos te Riet. “Daarom hebben 
we letterlijk en figuurlijk de stekker 
voor de live uitzendingen die we 
dagelijks maakten uit de zender 
gehaald. En dat waren ruim der-
tig uur per week. Voorlopig zullen 
wij ons nu beperken tot non-stop 
muziek via de ether en internet. 

Dit alles om met zo weinig moge-
lijk kosten toch nog de luisteraars 
te bereiken”, zo verklaart Guus 
Hummelink. En dat er luisteraars 
zijn bewijst een plots rinkelende 
telefoon tijdens het gesprek. “Een 
luisteraar wil weten welke zanger 
om 19.20 uur te horen was.” Jos 
te Riet loopt naar de computer 
en scrolt met de muis over het 
beeldscherm en meldt het om een 
nummer van Hans de Booij ging. 
Jos te Riet: “Wij beseffen dat onze 
stopzetting van de uitzendingen 
een groot gemis is voor de luis-
teraars. En daar heeft ook menig 
presentator en vrijwilliger een 
traantje om gelaten.” Zo ook bij-
voorbeeld Henk Vruggink (68) uit 
Ruurlo. Donderdagavond 2 juni 
verzorgde de Ruurloër zijn laatste 
en inmiddels 1028ste uitzending 
van ‘Lustige Heinrich’. Een van de 
best beluisterde programma’s met 
specifiek Egeländer, Tsjechische 
en Oberkraïner muziek. Vruggink 
hoopt stilletjes op een doorstart. 
“Het is nog steeds onwerkelijk. Er 
is een grote leegte ontstaan. Niet 

alleen voor mij maar ook bij al die 
luisteraars.”

VLO
“En vergeet ook niet al die ver-
enigingen die regelmatig in onze 
uitzendingen hun activiteiten 
promoten”, zo vult Annelies Hum-
melink aan die sinds 1993 al actief 
is voor de lokale radiozender en 
tevens als secretaresse optreedt 
binnen de stichting. De Vordense 
begon ooit in 1993 als vrijwillig-
ster bij de Vordense Lokale Om-
roep of wel V.L.O. Radio in de stu-
dio’s die is bij haar ouderlijk huis 
gevestigd zijn. In augustus 1995 
werd vervolgens door het Com-
missariaat voor de Media ook een 
zendvergunning afgegeven voor 
de gemeente Ruurlo. De naam 
werd opdat moment dan ook 
veranderd in Streekradio Achter-
hoek FM. In 1996 werd men ook 
de lokale omroep voor de ge-
meente Lochem. Na de gemeen-
telijke herindeling in 2005 koos 
Stichting Achterhoek FM ervoor 
om als zendgemachtigde zich te 

concentreren op de gemeente 
Lochem omdat in de gemeente 
Bronckhorst Radio Ideaal en in 
de gemeente Berkelland Radio 
Berkelland al actief waren en een 
zendvergunning voor de betref-
fende gemeenten door het com-
missariaat kregen toegewezen.

Gemeentefonds
Achterhoek FM stelt momen-
teel alles in het werk om financi-
ele middelen te vergaren die een 
doorstart mogelijk maken en heeft 
bij de gemeente Lochem bezwaar 
gemaakt tegen het besluit om geen 
extra geld beschikbaar te stellen 
ondanks dat de gemeente 25.000 
euro per jaar ontvangt via het ge-
meentefonds. De gemeente heeft 
door de zo genoemde Erkennings-
wet een zorgplicht voor de lokale 
omroep. “Elk jaar vragen wij het 
volledige bedrag aan maar door 
de voorheen ruime reserve werd 
dit steeds afgewezen. Nu er geen 
financiële reserve meer is hebben 
wij een verzoek neergelegd om 
naast de toegezegde negendui-

zend euro om nog eens voor ne-
genduizend euro in aanmerking te 
komen. Wordt ons dat bedrag toe-
gezegd dan is er een doorstart mo-
gelijk. Maar dan zijn we inmiddels 
wel een half jaar verder. Tot eind 
dit jaar zal de muziekcomputer 
dan ook zijn werk doen en zullen 
de medewerkers en vrijwilligers 
‘werkloos’ thuiszitten”, zo verwacht 
penningmeester Guus Hummelink 
in het meest gunstige geval.

Facebook actie
Via facebook is Achterhoek FM 
inmiddels onder het motto ‘Het is 
niet te laat, als u nu doneren gaat. 
En Achterhoek FM een warm hart 
toedraagt!’, een donatie actie ge-
start: https://www.facebook.com/
Achterhoekfm/. Dat heeft inmid-
dels enkele honderden euro’s op-
gebracht. Voor meer informatie: 
www.achterhoekfm.nl. Streekra-
dio Achterhoek FM is te beluiste-
ren via de etherfrequenties 104.9, 
106.7 en 107.9 FM. Voor kabel/
glasvezel: informeer hierover bij 
uw provider.

Achterhoek FM stopt haar programma’s

De lege en verlaten studio van Streekradio Achterhoek FM. Foto: PR.

Vervolg Bekendmakingen en mededelingen

Halle:
• Halseweg 50, plaatsen erfafscheiding, vergunning verleend
• Wolfersveenweg 14A, aanleggen kikkerpoel, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 17, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Elderinkweg 9B, gewijzigd bouwen woning, vergunning verleend
• Handwijzersdijk 4, uitbreiding campingterrein en -voorzieningen en verplaatsen 

bedrijfswoning, ontwerp bestemmingsplan
• Iekink 28, kappen 2 beuken, vergunning verleend
• Sarinkdijk 15, melding lozing niet inrichting
• Zelhemseweg nabij Beijerinkdijk, organiseren Feestival, vergunning verleend

Hoog-Keppel:
• Monumentenweg 30, organiseren vlooienmarkt, vergunning verleend

Keijenborg:
• Eulingkamp 57, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Sint Janstraat 6, organiseren vakantiespelen Rijnwaarden, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Eldrikseweg 10, activiteit milieu: veranderen inrichting, vergunning verleend 

Steenderen:
• Bronkhorsterweg, instellen parkeerverbod, besluit genomen
• L. Dolfingweg, aanleggen fietspad, vergunning verleend 
• Kerkhofweg 16, realisatie 3 woningen zorginstelling, voorontwerp bestemmingsplan
• Prins Bernhardlaan ong., tijdelijk plaatsen toiletunit, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Hoogstraat 15, organiseren Normaal Høken in Toldiek, vergunning verleend

• Zutphen-Emmerikseweg 35, nabij Welkoop, innemen standplaats, vergunning verleend
• Zutphen-Emmerikseweg 37, organiseren Toldieks feest, vergunning verleend

Vorden:
• Brinkerhof 66, bouwen carport, vergunning verleend
• Burg. Galleestraat 13, kappen 8 bomen, aanvraag ontvangen
• de Horsterkamp  8, organiseren Historisch Festijn, vergunning verleend
• Dorpsstraat, organiseren zomerfeesten, vergunning verleend
• Handelsweg 2, oprichten bedrijf, melding beoordeeld
• Het Hoge 38, verbouwen woning, aanleggen uitrit en plaatsen tijdelijk woonunit, 
 vergunning verleend
• Mispelkampdijk 9, kappen 12 bomen, vergunning verleend
• Onsteinseweg 11, aanleggen paardenrijbak en uitrit, vergunning verleend
• Zutphenseweg 90A, organiseren huwelijksfeest, vergunning verleend

Wichmond:
• Polweg 6, veranderen bedrijf, milieumelding beoordeeld (o.a. indeling stal en diercategorie, 

stalvloer en melkinstallatie, mestkelder i.p.v. mestsilo, wijzigen van enkele voorzieningen)  

Zelhem:
• Akkermansstraat 2, vergroten woning, vergunning verleend
• Bielemansdijk 1A, bouwen woning met bijgebouwen, aanvraag ontvangen 
• Dr. Grashuisstraat 19, veranderen voorgevel woning, vergunning verleend
• Haitinkweg 6, bouwen overkapping, vergunning verleend
• Heidenhoekweg  9, organiseren buurtfeest Heidenhoek, vergunning verleend
• Hummeloseweg 47, veranderen uitrit, vergunning verleend
• Keijenborgseweg 24A, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Meindert Hobbemsstraat, Buurtfeest met verkeersmaatregel
• Ruurloseweg 30Z 94, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend 
• Wisselinkweg-Korenweg, opnemen drie bouwvlakken ‘Wonen’, vastgesteld bestem-

mingsplan



Deze week maken wij extra veel:

KARDINAALSCHNITTEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Met schuim, cake, eigengemaakte

luchtige slagroom en poedersuiker

voor7.75van9.75

Actie geldig van woensdag 22 juni t/m dinsdag 28 juni

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

Vele combinaties mogelijk al vanaf € 7.295,- All-in!
slopen oude badkamer
aanleggen water en afvoer
betegelen en voegen
montage sanitair
incl. toilet, douche, wastafel
of badmeubel, etc.

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer



Twintigste editie Marktpop 
zondag 3 juli Steenderen
STEENDEREN - Het muziek-evene-
ment Marktpop wordt zondag 3 
juli wordt voor de twintigste keer 
gehouden. Organisatoren zijn 
Gerrit en Ada van Café Heezen 
in Steenderen. Het evenement 
is, als vanouds, weer gratis toe-
gankelijk en biedt pop- en rock-
muziek, gebracht door gedreven 
bands. De aanvang is 13.00 uur 
en de laatste band speelt tot circa 
20.00 uur. De locatie is wederom 
het Marktplein bij Café Heezen.

De opening van deze feestelijke 
editie wordt verzorgd door De 
Knakkers uit het nabije Hengelo. 
Deze driemansformatie gaat be-
wust terug naar de basis van de 
muziek en een deel van het optre-
den vindt plaats tussen de bezoe-
kers. Op het repertoire staan be-
kende covers in een ‘Knakkers-jas-
je’ en een aantal eigen nummers, 
zowel in het Engelstalig als in het 
Achterhoeks dialect. Tijdens dit 
optreden worden Mark Oldenhave 
en Ronald Klein Bramel voor het 
eerst bijgestaan door hun nieuwe 
drummer. Wie dat is? Dat kunnen 
de bezoekers zien op Marktpop!

Messed Up zal als tweede band 
het podium betreden. Deze band 
is geen onbekende in Steenderen 
en zal vast en zeker een mooie 
aanhang op de been brengen. De 
vijf ervaren muzikanten steken 
hun liefde voor de rockmuziek 
niet onder stoelen of banken en 
dat is te merken tijdens een op-
treden. Een dol-dwaze tocht door 
de rock-wereld is dan ook wat de 
bezoeker kan verwachten met 
nummers van Deep Purple, Rain-
bow, Queen, Black Sabbath en 
Iron Maiden. Maar ook akoestisch 
staan de muzikanten stevig in de 
schoenen waardoor ook nummers 
van Yes, The Eagles, Bon Jovi en 
Live zomaar voorbij kunnen ko-
men.

Stonegood stond onlangs nog op 
het café-podium bij Heezen en 
zorgde voor een vermakelijke, 
muzikale avond. Steenkolen-en-
gels meezingen op Nederlandse 
melodieën, dat is hun formule. 
De ervaren (ex-)bandleden van 
Mooi Wark, De Zingende Fre-
sia’s, Mannenkoor Karrespoor en 
Jovink & De Voederbietels staan 
garant voor gezelligheid. Ze lieten 
zich inspireren door de site ‘Make 
that the cat wise’ en combineren 
steenkolen-Engels met een stevige 
Gorro-sound. Talloze meezingers 
hebben een bewerking onder-
gaan. En natuurlijk mag het pu-
bliek meezingen. Dat wordt feest!

Als afsluiter van deze twintigste 
editie heeft Heezen niemand min-
der dan The Metallicas geboekt. 
Deze Amsterdamse vijfmans-
formatie brengt een ode aan, de 
naam zegt het al, Metallica. De 
band gaat als een speer en trad op 
diverse festivals in binnen- en bui-
tenland op waaronder in 2015 de 
Zwarte Cross, waar zij vele duizen-
den mensen wisten te boeien met 
de Metallica-klassiekers.

Voor informatie bij Café Heezen.
   

 ■ (0575) 451204 ■ www.hotelheezen.nl

‘Cajun Hot Shoes’ bij 
Live@Ideaal
ZELHEM - Woensdagavond 22 juni 
staat de band ‘Cajun Hot Shoes’ 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitge-
zonden. De band speelt live en 
de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

Cajun Hot Shoes speelt authen-
tieke, oorspronkelijk Franse, dans-
muziek, die op reis door de wereld 
door allerlei invloeden en stijlen 
veranderingen ondergingen. 

Ze namen Franse emigranten hun 
muziek mee naar Canada en toen 
ze vervolgens naar New Orleans 
Louisiana gedeporteerd werden, 

veranderde de muziek opnieuw. 
De originele muzikale bezetting 
met viool en triangel werd uitge-
breid met de Duitse trekzak en gi-
taar. De instrumenten wisselden, 
maar de stemming is gebleven en 
dat klinkt door in ieder nummer.

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.

   

Vrouwen van Nu
wandelen door provincie
ZELHEM - Op 9 juni werd de Pro-
vinciale wandeldag van Vrouwen 
van Nu gehouden. Dit jaar geor-
ganiseerd door de afdeling Halle.

Start en finish waren bij restau-
rant ‘Bij-Nolda’ in Zelhem, waar 
ze ontvangen werden met koffie 
en thee en zelfgebakken cake en 
koek. De route van negen kilome-

ter ging door het gebied van de 
Heidenhoekse vloed, en de route 
van vijftien kilometer ook door een 
gedeelte van heet Boelekeerlspad. 
120 dames waren erg enthousiast 
over het prachtige natuurgebied 
van Zelhem en Halle, en de goede 
organisatie. Mede door het mooie 
wandelweer was dit een geslaagde 
dag.

ZUTPHEN - Patiënten en bezoe-
kers van Gelre ziekenhuizen 
Zutphen kunnen vanaf nu regel-
matig genieten van pianospel in 
de centrale hal. Vandaag schonk 
mevrouw Lies van der Brug - 
Hooij via de Stichting Vrienden 
van Gelre ziekenhuis Zutphen 
een piano aan het ziekenhuis. 
Deze werd in ontvangst geno-
men door Rob Mutsaers (locatie-
directeur Gelre Zutphen), Mar-
cel Walraven (manager Hotel) en 
Frans Rozendal (voorzitter van 
de Stichting Vrienden van Gelre 
ziekenhuis Zutphen).

“De wens voor een piano voor in 
de centrale hal van Gelre Zutphen 
was er al langer”, vertelt Marcel 
Walraven. “We zijn dan ook heel 
blij dat Frans Rozendal in contact 
is gekomen met mevrouw Van der 
Brug, die ons dit prachtige fami-
lie-erfstuk wilde schenken.” Het 
geld dat met de crowdfunding is 
opgehaald, wordt gebruikt voor 
de aanschaf van bladmuziek en 
voor onderhoudskosten, zoals het 
stemmen van de piano.

In Gelre Apeldoorn wordt al enige 
tijd gebruik gemaakt van een pi-
ano in de centrale hal. Walraven: 
“De ervaring leert ons dat patiën-
ten erg positief op de muziek rea-

geren. Een bezoek aan het zieken-
huis kan best spannend zijn. De 
pianomuziek zorgt voor een stukje 
rust en geeft bezoekers bovendien 
een welkom gevoel. In Apeldoorn 
liet een patiënt zelfs een bos bloe-
men achter op de piano als dank.” 
De piano in Gelre Zutphen is di-

rect ingewijd door één van de pia-
nisten. Deze en een aantal andere 
vrijwilligers zullen de piano zo’n 
vier middagen per week bespe-
len. Vrijwilligers die het ook leuk 
vinden om te spelen, kunnen zich 
melden bij Frans Rozendal via tel. 
06-53117205.

Pianomuziek voor patiënten en
bezoekers Gelre Zutphen

The Metallicas op het podium van Marktpop Steenderen. Foto: PR

Onder toeziend oog van Frans Rozendal overhandigt Rob Mutsaers bloemen aan Lies van 

der Brug – Hooij als dank voor de piano die zij aan Gelre Zutphen schenkt. Ondertussen 

speelt vrijwilligster Betty Vissers op de piano. Foto: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

Cajunklanken bij Live@Ideaal. Foto: PR

Vrouwen van Nu wandelden door de Heidenhoekse Vloed. Foto: PR
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Kom mèt etten bi-j
Gaon etten, hét pop-up 

restaurant van de Achterhoek

29 april 25e feestelijke jubileum  
      in de buurt van Zutphen 
27 mei in de buurt van Steenderen
24 juni in de buurt van Vorden
26 augustus in de buurt van Borculo
30 september in de buurt van Aalten
28 oktober in de buurt van Zelhem

www.gaon.nl
Voor informatie en reserveren 
bijzondere plek | pop-up restaurant | achterhoeks cultureel sausje | regionale streekprodukten | lange tafels | samen eten | achterhoekse wijn | achterhoeks bier



Eindelijk succes voor Koen 
Hermans
HENGELO - Na een seizoen met 
veel tegenslag lukte het Koen 
Hermans en Kenny van Gaalen 
eindelijk om in Valkenswaard 
voorin te eindigen. Door een ne-
gende en een voortreffelijke der-
de klassering werden ze uiteinde-
lijk vierde in het dagklassement.

Door Willy Hermans

Talent en een goede motor zijn 
aanwezig, maar om voorin te ein-
digen in de motorcross moet je ook 
het geluk hebben dat je geen cra-
shes of pech krijgt. Daar weet Koen 
Hermans inmiddels alles van. De 
verwachtingen waren na de zesde 
plaats vorig jaar hooggespannen, 
maar in de eerste vier GP’s zat het 
steeds tegen. Van een voorganger 
die in de modder bleef steken tot 
een losrakende dodemansknop 
met als gevolg een tiende positie in 
de tussenstand van het WK-klasse-
ment.

Belgische overmacht
Na de modderbrij in Schopfheim 
waren de omstandigheden op het 
Euro-circuit in Valkenswaard op-
nieuw zwaar. De gestadig neerval-
lende regen leek Team Hermans 
zaterdag niet te deren door in 
groep A als snelste in de tijdtrai-
ning te eindigen. De kwalificatie-
race moest door de slechte gesteld-
heid van de baan worden afgelast.
Zondag was het eindelijk droog, 
maar de baan was voor de 35 deel-
nemende zijspannen zwaar. Het 
waren vooral de Belgen die de 
toon gaven. Santermans ging als 
snelste van start, maar al snel nam 
Adriaensen de koppositie over om 
deze niet meer af te staan. Her-
mans lag op de zesde positie toen 
Van Werven ten val kwam en zowel 
Hermans als Bax crashten en op 
achterstand kwamen. Van Werven 
moest de strijd staken; Hermans en 
Bax moesten in de achtervolging 
en slaagden daar wonderwel nog 

heel aardig in. Bax/Bax finishte op 
de WSP-Zabel van Daniël Willem-
sen (die weer langs de baan stond!) 
als zevende; Hermans/van Gaalen 
als negende. Adriaensen won met 
overmacht voor de andere Belgen 
Hendrickx, Vanluchene en Santer-
mans.
De andere Hengeloër Bart Sloot 
was met Carlo van Duijnhoven ook 
weer van de partij. Ze lagen op de 
dertiende plek in de tweede ronde 
toen een voetsteun afbrak en ze 
hun combinatie naar de paddock 
konden sturen.

Podiumplaats in tweede manche
In de tweede manche lukte het 
Koen Hermans zich tussen de Bel-
gische toppers te mengen. Dit keer 
geen crashes of pech. Van start als 
vijfde schoven ze geleidelijk naar 
voren en wisten ze ook Vanluche-
ne van de derde plek te verdrijven. 
Adriaensen was wederom de sterk-
ste en wist ook deze manche op 
zijn naam te schrijven. De winnaar 
van deze Grand Prix nam daardoor 
ook de leiding over in het WK-klas-
sement van Giraud, die duidelijk 

minder in zijn element is op dit 
zandcircuit. In het dagklassement 
was het volledige podium voor de 
Belgen, maar daarachter was het 
team Hermans/van Gaalen blij 
met de vierde positie en de 31 pun-
ten, waardoor ze weer een plekje 
opschoven. Ook van Duijnhoven/
Sloot gingen tevreden naar huis. In 
de tweede manche reden ze van de 
29e naar de 19e plaats en verover-
de weer een paar WK-puntjes.

Dagklassement GP Valkenswaard: 
1. Adriaensen 50, 2. Hendrickx 44, 
3. Vanluchene 38, 4. Hermans 31, 
5. Burgler 30, 15. Mike Keuben 13, 
21. van Duijnhoven 2, 22. Justin 
Keuben 2.
Tussenstand WK na vijf GP’s: 1 
Adriaensen 197, 2. Vanluchene 
181, 3. Giraud 174, 4. Hendrickx 
173, 5. Browne 162, 6. Willemsen 
122, 7. Cermak 122, 8. Santermans 
120, 9. Hermans 104, 10. Bax 103.

De volgende Grand Prix is op 10 
juli in Genk in België, waar Koen 
Hermans vorig jaar het podium 
wist te halen.

Midfondvluchten vanuit 
Frankrijk
11 en 19 juni 2016
BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 11 juni stond voor de 
leden van P.V. de Koerier een mid-
fondvlucht op het programma. 
De duiven moesten komen van-
uit het Belgische Quiévrain, door 
13 liefhebbers zijn er in totaal 120 
duiven ingezet. De gemiddelde af-
stand tot Zelhem zat rond de 255 
kilometer. Het startschot klonk om 
09.30 uur en met een matige wind 
begonnen de duiven aan hun te-
rugreis. De snelste duif is geklokt 
om 13.04.25. Uitslag: A. Kamper-
man 1, H. Wassink 2, J. Wassink 
3-8-9, H. Niesink 4-5, S. Gemmink 
6, W. Meijerman 7, S. Niesink 10.

Ook op zondag 19 juni stond voor 
de leden van de Koerier een mid-
fondvlucht op het programma. 
Door het slechte weer in Frankrijk 
was de vlucht een dag uitgesteld. 
De duiven moesten komen van-
uit het Franse Chalons en Cham-
pagne, door twaalf liefhebbers zijn 
er in totaal 124 duiven ingezet. 
De gemiddelde afstand tot Zel-
hem zat rond de 360 kilometer. 
Het startschot klonk om 09.00 uur 
en met een matige noorden wind 
begonnen de duiven aan hun te-
rugreis. De snelste duif is geklokt 
om 14.04.12. De uitslag van de top 
10 ziet er als volgt uit: 1,5,6,8,10 A. 
Kamperman, 2,7 H. Wassink. 3. H. 
Niesink. 9. J. Wassink

PV Vorden
En weer verslaat Ria Luesink alle 
mannen van Vorden en ook van 

bijna de gehele Achterhoek op 
vlucht Quievrain, een afstand van 
260 kilometer. Uitslag 11 juni: Ria 
Luesink 1-7-9, H. B. M. Hoksber-
gen 2-4-13-15-19, Ashley Eykel-
kamp 3-8, P. Hendriks 5-12-16-17-
18, Martijn Schuerink 6, Comb. J 
Meijer&Zn. 10-11-20, D. J. Gotink 
14.

Zondag 19 juni werden de duiven 
gelost in Chalons en Champagne, 
een afstand van 370 kilometer, 
de behaalde snelheid was 73 ki-
lometer per uur. Grandioos over-
winnaar: Paul Hendriks eerste in 
Vorden en eerste in CC (acht ver-
enigingen). Uitslag: Paul Hendriks 
1-8-15, Ashley Eykelkamp 2-5-7-
14-16, Ria Luesink 3-12-18, H. B. 
Hoksbergen 4-6-10-19, Comb. J. 
Meijer & Zn 9-20, Marc Tiemessen 
11-13, T. J. Berentsen 17.

PV Steeds Sneller Hengelo
Van 6 deelnemers werden 65 di-
ven gelost voor de midfondvlucht 
vanuit Quievrain op 11 juni. Uit-
slag: L. Te Stroet (5/8) 1-4-8-16-
17, R. Koers (6/10) 2-3-6-9-10-14, 
E. Koers (2/9) 5-13, J. Teunissen 
(1/13) 7, S.E.J. Bergervoet (1/6) 11, 
C. Te Stroet (1/8) 12, P. van Londen 
(1/4) 15.

Een tweede vlucht deze ochtend 
werd vervlogen vanuit Peronne, 
met 50 duiven van 5 liefhebbers. 
Uitslag: R. Koers (5/9) 1-2-4-6-8, J. 
Teunissen (3/8) 3-7-12, A.H.J. Pe-
ters (5/27) 5-9-10-11-13.

Zondag 19 juni vlogen van zeven 
deelnemers 59 duiven van Steeds 
Sneller Hengelo op zondag 19 juni 
een midfondvlucht vanuit Cha-
lons en Champagne. Uitslag: R. 
Koers (5/10) 1-6-8-10-12, J. Teu-
nissen (3/14) 2-4-13, L. Te Stroet 
(4/12) 3-5-9-14, E. Koers (2/5) 
7-15, G. Duitshof (1/6) 11.

   

‘t Kraankuikentje en
De Kraanvogel
Open ochtend
VORDEN - Peuterspeelzaal ‘t 
Kraankuikentje en Basisschool De 
Kraanvogel houden woensdag 29 
juni van 9.00 uur tot 11.00 uur een 
open ochtend.

Deze ochtend is voor ouders die 
op zoek zijn naar een peuterspeel-

zaal of basisschool voor hun kind. 
Iedereen is van harte welkom aan 
de Eikenlaan 22, 7251 LT Vorden.

Kijk voor meer informatie op de 
site of bel.
   

 ■ (0575) 556652 ■ www.dekraanvogel-vorden.nl 

HUMMELO - De brocantemarkt 
van de vierde editie Vive la 
France in Hummelo is al een 
tijdje volgeboekt, maar voor de 
kunstmarkt en streekproducten 
zijn op 9 en 10 juli nog enkele 
plaatsen vrij. Het geeft aan dat 
Vive la France in enkele jaren 
tijds is uitgegroeid tot een van de 
grootste brocantemarkten van 
Nederland, waar kwaliteit voor-
op staat.

Vive la France is er in geslaagd 
om in korte tijd een naam op te 
bouwen. Deelnemers komen uit 
het hele land, net als de vele dui-
zenden bezoekers die de fraaie 
Hummelose dorpskern hebben le-
ren kennen als het perfecte decor 
voor het evenement. Meer dan 150 
kramen met brocante, kunst- en 
streekproducten vinden een plek 
in de ‘huiskamer van Hummelo’, 
zoals het hart van het dorp na de 
vernieuwingswerkzaamheden 
waarderend wordt genoemd.
Vive la France gaat donderdag-
avond 7 juli van start met de Tour 
d’Hummelo, de wielerronde met 
meer dan honderd renners, die 
een route van ongeveer 45 kilo-
meter afleggen door Hummelo en 
omstreken. Op vrijdag 8 juli draait 
in de openlucht de Franse luchtige 
en hilarische film ‘Bon Dieu?’ op 
het vernieuwde plein bij FF naar 

Steef. Toegangskaarten voor de 
film gaan binnenkort in de voor-
verkoop. Zaterdag en zondag is 
de brocante- en kunstmarkt. De 
omgeving van de kerk verandert 
in een soort Montmartre, hartje 
Parijs. De kunstmarkt met pre-
sentaties en verkoop van diverse 
artistieke uitingen biedt een ge-
varieerd aanbod. In de kerk is de 
expositie van schilderijen, die 
zijn gemaakt door de deelnemers 
aan de schilderwedstrijd, inmid-
dels een vast onderdeel van Vive 
la France. In de jury onder meer 

medeorganisator Marian Merk en 
zanger/kunstschilder Bennie Jo-
link. Op het podium staan beide 
dagen diverse artiesten met Frans 
repertoire. Ook op andere plek-
ken in hartje Hummelo kan het 
publiek genieten van straatarties-
ten, circusacts en ander artistiek 
vertier. De terrassen dragen bij 
aan het mediterrane gevoel en de 
Franse sfeer die Hummelo tijdens 
het evenement treffend weet uit te 
dragen. 
Kijk voor alle informatie op de site 
www.vive-la-france.nl.

Nog enkele plaatsen vrij op vierde editie 
Vive la France in Hummelo

De organisatoren van de vierde Vive la France. Foto: Jan Klein Kranenburg 

Hermans/van Gaalen op weg naar de vierde positie tijdens het GP Valkenswaard. Foto: 

Albert Schreuder

Waterpret bij peuterspeelzaal ‘t Kraankuikentje. Foto: PR
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Starttijden:
Er kan iedere dag gestart worden
van 9.00 - 12.00 uur
Afstanden: 25 / 40 / 60 km.

Organisatie: Stichting WFevenementen

Startlocatie:
‘t Huitinkveld, Bataafseweg 2a
7101 PA Winterswijk
(tevens voldoende parkeergelegenheid)

28 JUNI
t/m

01 JULI
2016

Ontdek het Nationaal
Landschap Winterswijk
op de fiets!

VOORINSCHRIJVINGMET KORTING20-25 JUNI BIJVVV WINTERSWIJK

Voor meer informatie: 

www.ftcwenters.nl

In het weekend van 2 en 3 juli 2016 organiseert 

FTC Wenters voor zowel de mountainbikers (alleen op

3 juli) als de racefietsers het Winterswijks Race & MTB

Spektakel. Starttijden vanaf 08.00 - 10.00 uur.

Race 90 - 125 - 150 km / MTB 45 - 60km

Sjoerd Frielink Tuin en Park

Winterswijks Race & MTB
Spektakel

Baumberge routes!

Uw eigen vakantiehuis in de Achterhoek (Lichtenvoorde)!

www.chaletindeachterhoek.nl

€ 133.100,- incl. eigen grond, 
tuinaanleg & inventaris. 

€ 182.204,- incl. eigen grond, 
tuinaanleg & inventaris. 

Boschlaan 26 te Lichtenvoorde | T. 06 - 1137 0071 of 088 - 500 2464

Za. 2 t/m ma. 4 juli open huis
(10:00 tot 17:00 uur)



Kleintje Kermis gaat een traditie 
worden
HENGELO - Het tuinfeest van 
café De Zwaan hoort al 44 jaar 
bij de Hengelose kermis, maar 
uitbater Rudy Jansen heeft hier 
een nieuwe traditie aan toege-
voegd: Kleintje Kermis. Vorig 
jaar was deze opwarmer van de 
kermis voor het eerst met groot 
succes, zodat een vervolg niet 
uit kon blijven. Dit jaar wordt 
op zondagmiddag 10 juli groots 
uitgepakt met als hoogtepunt 
de populaire Achterhoekse top-
band Boh Foi Toch.

Door Willy Hermans

Tweede editie
In 2015 was de eerste editie van 
Kleintje Kermis. Rudy Jansen 
vertelt dat dit eigenlijk vanzelf 
ontstond: “In de afgelopen jaren 
was het ‘s zondags voor de ker-
mis in het café al steeds drukker, 
zonder dat we bijzondere dingen 
deden. Vandaar dat we de tuin 
open gooiden met als artiesten 
Tinus Hoekstra, Driekus Hoekstra 
(winnaar tv-programma Bloed, 
Zweet en Tranen) en de dj’s van 
Fifty-Fifty. Toen kwamen er al 
meer dan vierhonderd bezoekers. 
Daarom hebben we besloten het 
voor de tweede keer te organise-
ren en het dit jaar nog groter aan 
te pakken door topartiesten uit te 
nodigen. Ik moet zeggen dat we 
daarin zijn geslaagd en een knal-
lend programma hebben samen-
gesteld.”

Programma
Daarmee lijkt Jansen niets te veel 
te hebben gezegd. Om 14.00 uur 
gaan de deuren open en begint DJ 
Bacchie die al ruim tien jaar ac-
tief is als all-round DJ. Hij treedt 
op in heel Nederland, maar ook 
in het buitenland, staat op fes-
tivals en in grotere dancings en 
zijn motto is er altijd een feestje 
van te maken. Daarna volgen De 

Bankdirecteuren. Voor het decor 
van een rode sofa, lamp en bor-
reltafel speelt de band tal van be-
kende nummers en meezingers 
voor het publiek. Jong en oud 
zijn van harte welkom om lekker 
mee te deinen op deze aansteke-
lijke muziek. Van CCR tot Bruce 
Springsteen en van Toto tot May-
wood. Zij zullen op het podium 
plaats maken voor de heren van 
Boh Foi Toch. In 1990 hadden zij 
in Hengelo hun eerste optreden 
tijdens het legendarische Achter-
hoekse Gala in zaal Concordia. 
Na 26 jaar zijn ze eindelijk weer 
eens in Hengelo te bewonderen. 
Hun mengeling van zydeco en 
rock in onvervalst Achterhoeks 
dialect sloeg meteen aan, zodat 
besloten werd door te gaan en het 
repertoire uit te breiden met wal-

sen, polka’s en ballads. Sindsdien 
speelt de band onder leiding van 
Hans Keuper alle zalen in Noord-
Oost Nederland plat. De laatste 
uurtjes zal de bekende DJ Kicken 
vanaf het speciale DJ-podium de 
boel nog eens flink op zijn kop 
gaan zetten. Deze zeer ervaren 
Party/Dance DJ heeft zijn strepen 
achter de draaitafel wel verdiend 
met diverse Top 40-hits zoals Al-
coholic Party en YaYa Kolo. Zijn 
optredens op de grote 90s party’s 
door het hele land zijn enorme 
trekkers en hij is dan ook een ech-
te knaller als afsluiter van Kleintje 
Kermis 2016.

Voorverkoopadressen: ETOS Ba-
rendsen Vorden, Witte Paard Zel-
hem, BP Hengelo, Smikkelcorner 
en Café De Zwaan.

DOETINCHEM - Onder de rook van 
Doetinchem, in Hummelo, woont 
één van ‘s werelds beroemdste 
tuin- en landschapsontwerpers 
Piet Oudolf. Zijn tuinen zijn tot 
ver over de landsgrenzen be-
kend en geprezen. In Engeland, 
Zweden en de Verenigde Staten 
geniet Oudolf inmiddels aan-
zienlijke bekendheid, waarvan 
de Highline en de The Battery, 
beide in New York, bij het grote 
publiek waarschijnlijk het be-
kendst zijn. In het Stadsmuseum 
is vanaf 24 juni een tentoonstel-
ling te zien over zijn werk.

Over zijn werk zijn diverse boeken 
verschenen en hij won voor zijn 
tuinontwerpen diverse prijzen. De 
meest recente zijn de Rotterdam 
Maaskant prijs in 2014 en de Prins 
Bernhard Cultuurfondsprijs in 
2013. Het Stadsmuseum Doetin-
chem wil met deze tentoonstelling 
aandacht schenken aan het werk 
van Piet Oudolf en zijn verdienste 
op het gebied van tuin- en land-
schapsarchitectuur.

Samen met Oudolf is er een selec-
tie gemaakt uit honderden foto’s 
van de talloze tuinen die hij heeft 
ontworpen. Ook diverse originele 
ontwerptekeningen op transpa-
ranten zullen in de tentoonstelling 
te zien zijn. De keuze is gevallen 

op ontwerpen voor de openbare 
ruimte in zowel Nederland als 
daarbuiten, die voor het publiek 
nog steeds te bezichtigen zijn en 
door de jaren heen hun typische 
Oudolf-signatuur hebben behou-
den. De tentoonstelling laat ook 

een greep zien uit de collectie De-
signer Toys of Vinyl Toys, uit de 
privé-collectie van Oudolf.
De tentoonstelling wordt op 24 
juni officieel geopend door Nico 
Wissing en Lodewijk Hoekstra van 
NL Green Label.

Werk Piet Oudolf in tentoonstelling 
in Stadsmuseum

Grasnapolski-arrangement 
te winnen bij Obelink
WINTERSWIJK - Het zit er weer aan 
te komen: de Zwarte Cross, het 
grootste spektakel van Neder-
land dat plaats vindt in de Ach-
terhoek bij Lichtenvoorde. Sinds 
2013 heeft Obelink een samen-
werking met de Zwarte Cross om 
te ‘glampen’ tijdens deze Cross 
in Kampeerhotel Grasnapolski. 
Dit luxe kampeerhotel bestaat 
uit volledig ingerichte, zeer 
ruime tenten met opgemaakte 
luchtbedden met slaapzak, een 
stroompunt, verlichting en een 
terrasje inclusief tuinmeubilair 
voor je tent. De kampeerhotel-
gasten kunnen hier verder ge-
bruik maken van een apart bad-
huis, een sauna en een jacuzzi.

Door deze unieke samenwerking 
met de Zwarte Cross mag Obelink 
tijdens deze open festival-zondag 
op 26 juni ook dit keer weer een 
Grasnapolski-arrangement voor 
twee personen verloten op Fa-
cebook plus nog eens twee cam-
pingkaarten voor twee personen. 
Iedereen die Obelink volgt op Fa-
cebook, kan meedoen.
Wie ook net zo’n wil tent aanschaf-
fen zoals die in hotel Grasnapolski 
staan, kan ook terecht bij Obelink. 
In de winkel zijn op zondag 26 juni 
veel aanbiedingen te vinden voor 
de festivalganger. Ook allerlei an-
dere festivalartikelen zoals pop-up 

tenten, partytenten, slaapzakken, 
rugzakken, stevig schoeisel, laar-
zen en weggooiponcho’s zijn te 
vinden bij Obelink.
Op zondag 26 juni er ook live 
cooking met medewerking van de 
Campingaz kok. Hij maakt lekkere 
hapjes op de BBQ. Uiteraard zijn 
ook alle andere afdelingen ge-
opend en kunt u zich uitgebreid 
laten informeren over de artikelen 
en alle trends op kampeergebied.
Op de afdeling tuinmeubelen is 
ook de vooropruiming begonnen 
en zijn er al weer diverse tuinsets 
afgeprijsd.
Voor een hapje en een drankje 
kunt u zoals altijd terecht in het 
restaurant en voor de kinderen is 
de ballonnenclown aanwezig.
   

 ■ www.obelink.nl

Smoks Hanne
Gefrituurde spinnen in een saus 
van gifgroene boleten. Of gebak-
ken vleermuisvleugels op een 
bedje van gedroogd spinnenweb. 
Dit alles weggespoeld met een 
beker drakenbloed.
Als jochie van een jaar of tien 
stelde ik me voor, dat dit de in-
grediënten waren van een een 
heksen-feestmaal. Madam Mik-
Mak uit de Donald Duck bereidde 
immers soortgelijke delicatessen 
in haar ijzeren kookketel. Inmid-
dels weet ik, dat op het menu van 
een heks veel smakelijker zaken 
staan. Vette tengels, bijvoor-
beeld. Of sissende henne. En wat 
dacht u van bollevleis met gruun 
grei? Geen idee wat dat allemaal 
is? Nou, tot voor kort wist ik het 
ook niet. Maar vorige week lag 
het allemaal op mijn bord en dat 
van mijn geliefde. En ik weet dat 
het typisch heksengerechten zijn, 
omdat ze ons werden geserveerd 
in restaurant De Smoks in Zel-
hem. Een eetgelegenheid die niet 
voor niks is genoemd naar Smoks 
Hanne. En dat was ooit een van 
de beroemdste heksen van de 
Achterhoek.
Niet de enige, trouwens. Wie de 
geschiedenisboeken raadpleegt, 
ziet dat in deze streek veel meer 
(zogenaamde) heksen hebben 
geleefd. Die bijna allemaal op de 
brandstapel aan hun einde kwa-
men. 
Het heksenproces van Bergh in 
1605 staat in menig geschiedenis-
boek vermeld als een van de laat-
ste heksenprocessen in ons land. 
Ene Mechteld ten Ham ging toen 
op de brandstapel. Maar vijf jaar 
later werden in Bredevoort maar 
liefst tien heksen tegelijk veroor-
deeld. En nog weer eens drie jaar 
later werd in Zieuwent ene juf-
frouw Trine Langhfeldes naar de 
brandstapel gestuurd.

Dat wrede lot ontliepen Albert 
en Geertje Schepens uit Braamt. 
In 1647 werd dit echtpaar van 
hekserij verdacht. Gelukkig voor 
Albert en Geertje toonde een wa-
terproef hun onschuld aan. Wel 
jammer natuurlijk, dat tijdens die 
proef de beide echtelieden ver-
dronken….
Terug naar Smoks Hanne uit 
Zelhem. Die stierf een natuur-
lijke dood en eindigde niet op 
de brandstapel. Dat kwam waar-
schijnlijk doordat ze veel later 
leefde, dan die andere heksen. 
In de negentiende eeuw ging 
men iets zachtzinniger om met 
medeburgers die ‘anders dan 
anders’ waren. Maar bovendien: 
Smoks Hanne was wat je noemt 
een goede heks. Eigenlijk meer 
een kruidenvrouwtje, bij wie je 
ook kon aankloppen voor goede 
raad. Al waren heel wat Zelhem-
mers ervan overtuigd, dat ze in 
de schemering (de oelenvlog) op 
een bezem over het dorp vloog. 
Zelfs zou ze tijdens zo’n vlucht 
eens haar klompen hebben uit-
geschopt, waardoor nog steeds 
twee gaten in de kerktoren zitten.
Over Smoks Hanne doen veel ver-
halen de ronde. Maar die vertellen 
niet wat er bij haar op tafel stond. 
Vrijwel zeker waren dat geen 
spareribs, kipfilet met sinaasap-
pel of rundersteak met salade 
geweest. Dat is - vertaald in het 
Nederlands - wat mijn geliefde en 
ik in De Smoks bestelden.
Nee, ik vermoed dat Smoks Han-
ne al heel tevreden was, als ze 
‘s morgens een Bokweiten-Jan-
Hennik (een dikke pannenkoek 
van boekweit en haver) kon eten 
en ‘s avonds wat hang-aover-de-
lippe (zuurkool uit het vat). Met 
‘s zondags misschien, als extra 
traktatie, een stuksken spek uut 
de wieme….

Zwaleman

Piet Oudolf wordt wereldwijd geprezen om zijn ontwerpen. Foto: Liesbeth Spaansen

Wie wint Grasnapolski-arrangement? 

Foto: PR

Hans Keuper van Boh Foi Toch. Foto: Achterhoekfoto.nl/Henk Oltvoort
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Geen ontkomen aan het Mañana 
Mañanagevoel
HUMMELO - Dit weekend zou ik eens flink de handen uit de mouwen steken. Ik zou sapjes in elkaar fietsen, 
mijn eigen gitaar bouwen en iedere dag een forel ophengelen. Ik zou het beste meisje in de klas zijn tijdens 
de studie sterren kijken en iedere ochtend vooraan zitten bij juf Petra tijdens de yogales. Maar wat kun 
je nog als het festivalterrein van voren naar achteren en ook van links naar rechts is ingericht op totale 
ontspanning? Ik legde mijn voornemens aan de kant en liet me al snel onderdompelen in het genot van 
eten, drinken en muziek.

Door Meike Wesselink

Alles viel op zijn plek in het magi-
sche bos waar het garlic bread van 
the Cooking Highlander je tege-
moet geurde; een in knoflookbo-
ter gebakken brood, met daarop 
een dikke laag kruidenkwark. Zelf 
ging je aan de slag met olijven, pe-
pers, uienringen en tomatensaus. 
Aan de overkant van wat ooit de 
slotgracht was van landgoed Eng-
huizen, is dezelfde cateraar te vin-
den met een wáár carnivorenfeest. 
Ribben, karbonades en worsten 
liggen in groten getale op de in-
middels niet meer weg te denken 
drie etages tellende barbecue. Op 
een apparaat dat ooit een contai-
ner moet zijn geweest, burgers, 
burgers en nog eens burgers. Als 
een geoliede machine wordt de 
massa hongerige vleeseters be-
diend en hoewel het flink buffelen 
is om iedereen tevreden te stellen, 
is de kwaliteit érg goed. Mijn bur-
ger - we zijn inmiddels een dag 
verder - is sappig en nog een beet-
je rood vanbinnen. Perfect.

Om het even welk bier Steve Gam-
mage brouwt, ze zijn steevast goed. 
En zo ook Hummels bier, speciaal 
gebrouwen om Hummelo te eren 
en natuurlijk vertegenwoordigd 
op Mañana. Samen met Gijs Jolink 
ontwikkelde de van oorsprong Ier-
se brouwer vier varianten. Hoppy 
Hummels, de zwaarste met 9,8% 
is een - jawel - hoppig bier waarin 
twee soorten hop hun specifieke 
smaak afgeven: een krachtige ster-
ke soort en een zacht, fruitig hop. 

Ik kies voor de classic. Een smaak-
volle, ongefilterde pils met een 
lekkere bittere hopsmaak. Mijn 
drankkeuze beperkt zich dit week-
end, misschien wat saai, tot water, 
bier en koffie. De focus op vooral 
bier maakt dat de aanwezigheid 
van ijsboerderij De Steenoven me 
totaal ontgaat. Meepraten over 
Nozemijs en Nozemshakes kan ik 
tot mijn spijt dan ook niet.

Zondagochtend zit ik wat suffig 
en nog steeds diep geroerd van de 
muzikale sensatie van Fifty Foot 
Combo op een van de houten 
blokken te kijken naar de yoga-
les. Hier en daar een verdwaalde 

man, maar het zijn vooral moe-
ders en meiden die hun benen in 
elkaar knopen in lotushouding. 
Joris Linssen doet ondertussen 
een soundcheck en ik geniet van 
mijn romige cappuccino. In rijen 
staan is iets dat ik niet gauw doe, 
maar voor koffie zit er weinig an-
ders op. Koffie kun je krijgen bij 
Dikke Bertha waar een stoomma-
chine op kolen zorgt voor de juis-
te hoeveelheid druk om de koffie 
door te laten druppelen. Het lijkt 
misschien wat omslachtig, maar 
als de machine eenmaal op stoom 
is, werkt het stemmig geklede duo 
achter Dikke Bertha razendsnel 
koffies weg. Goede koffie.

Wachten op koffie doet iets met je; 
de dagelijkse bak slobber veran-
dert als vanzelf in vloeibaar goud. 
Zittend op mijn blok verwonder 
ik me voor de zoveelste keer over 
hoe prachtig het festivalterrein is 
ingericht. Op een verdwaald bier-
glas na, is er bijna geen plastic te 
bekennen. Geen plastic tenten, 
geen plastic meubilair, geen plas-
tic afzetlint, maar hout, touw en 
stof tekenen Manana. De nieuwe 
totempaaltent is een sfeervolle 
aanvulling daar op.

Met een bevriende kok die komt 
aanlopen, praat ik over de Keuken 
van het Ongewenste dier. Dieren 
die worden geslacht, maar die niet 
vanzelfsprekend zijn om te eten 
worden daar klaargemaakt. Van de 
bekende gans van Schiphol en de 
zoetwaterkreeften die niet meer 
zijn weg te denken uit de Neder-
landse rivieren zijn kroketten en 
soepen gemaakt, maar ook my litt-

le pony staat op het menu. De be-
vriende kok weet me te vertellen 
dat er heel wat afgedankte pony’s 
belanden in de slachterij. Ik vind 
het fantastische reden om pony 
te eten. Aan kraai zou ik me dan 
weer niet snel wagen. Insecten 
proberen kan nooit kwaad, maar 
dat had ik al eens gedaan, dus de 
kraam van Bugzz laat ik vliegen.

De bevriende kok vertelt me dat 
hij van zijn kinderen een massage 
heeft gekregen voor vaderdag. Hij 
duikt dus even later de massag-
etent in. Dan heeft hij het heel wat 
beter getroffen dan al die vaders 
die onder het motto Pimp je vader 
onder handen zijn genomen door 
hun dochters en volgeschminkt, 
maar niet minder dankbaar rond-
lopen op het terrein. Ik duik gauw 

even de tent in en bel mijn eigen 
pappie.
Er is nog één rij waar ik aansluit. 
Die bij Cantina Mobilé. Een gro-
te vrachtwagen annex Mexicaans 
restaurant, mét reuzenrad. Je 
neemt plaats in een van de bakjes 
en draait als het ware langs de bar 
waar je Sangria kunt bestellen en 
de keuken, waar pannen met pan-
nenkoekbeslag op het vuur staan. 
Mijn gezelschap en ik kiezen na-
cho’s en als de bestelling binnen 
is, worden we zachtjes naar boven 
getakeld, waar we al smikkelend 
het festivalterrein overzien. Als de 
meneer met de snor vraagt of we 
nog een derde keer rond willen, 
bedanken we hartelijk.

Foto’s: Achterhoekfoto/Marian Oosterink, 
Gerhard Weevers en Meike Wesselink



Muzikale ontdekkingsreis op 
Mañana Mañana
Op het Hummelse landgoed Enghuizen werden tijdens Mañana Mañana werkelijk alle zintuigen geprik-
keld. Door de grote hoeveelheid eettentjes, het overweldigende natuurschoon, prachtige decors en mooie 
mensen zou je bijna vergeten dat er ook ruim honderdtwintig oorstrelende bands en artiesten op de podia 
stonden. De bezoeker werd in vier dagen tijd door het bijna gehele muzikale spectrum geschoten. Een ont-
dekkingsreis langs internationale en nationale alternatieve acts waarbij ook genoeg ruimte was gemaakt 
voor wat onvervalste promotie van de rijke Achterhoekse muziekcultuur.

Met het internationaal befaamde 
Arosa Trio en het Toldijkse piano-
talent Derk-Jan Terpstra (13) werd 
donderdagavond tijdens Mañana 
Classica al de toon gezet voor de 
rest van het weekend.
Bennie Jolink en zijn Pensionado’s 
hadden de eer om op vrijdagmid-
dag de eerste echte officiële festi-

valdag te openen. Verder stonden 
die dag onder andere headliner 
Tim Knol, de Achterhoekse roc-
kers van Automatic Sam en de 
Britse muzikanten Dan Owen en 
Dan Wilson op de planken. Boogie 
Beasts ontpopte zich die avond 
tot één van de publieksfavorieten 
van het weekend. In de bomvol-
le Totempalentent vormden de 
bluesbeesten en bezoekers een 
twee-eenheid waardoor het zowel 
op als voor het podium één dei-
nende mensenmassa was.

Op de tweede festivaldag ging het 
van ingetogen luisterliedjes door 
het Belgische stoomboot tot de 
smerige hiphop van De Likt. The 
Wetnecks voorzagen aan het be-
gin van de avond allerlei ‘guilty 
pleasures’ van onder meer Abba 
en de Bee Gees van hun eigen ‘hil-
lbilly’ sausje. Het publiek hapte 
gulzig toe.
Aan de andere kant van het cen-
traal gelegen meer bouwden de 
lokale helden van Raw Flowers en 
Thijs Boontjes met zijn Dans- en 
Showorkest even later voor een 
wat kleiner publiek ook een groot 
feest. Boontjes en co komen welis-
waar uit Amsterdam, maar wisten 
dondersgoed wat høken is. Dat hij 
het niet helemaal correct uitsprak, 
deed geen afbreuk aan de energie 
die Boontjes en zijn orkest in hun 
muziek staken.

Baskar voerde zondag het publiek 
geografisch gezien misschien wel 
meest ver met hun spacefunk, 

maar dankzij Joris Linssen en Ca-
ramba en Shantel werden er op 
de slotdag ook bezoekjes gebracht 
aan respectievelijk Mexico en de 
Balkan. De Achterhoekse inbreng 
kwam tijdens de slotdag onder 
andere van dialectrockformatie 
Dokter Watjes, oud-Normaalgita-
rist JW Tolkamp en van niemand 
minder dan mede-festivalorgani-
sator Hendrik-Jan Lovink en zijn 
nieuwe band Hilltop Howlers. De 
muzikanten maakten in deze for-
matie hun debuut.  

Bennie Jolink was één van de toe-
schouwer en hij zag dat het goed 
was. Tijdens Mañana Mañana be-
wezen de Achterhoekse artiesten 
dat zijn erfenis in goede handen is.

Recordaantal bezoekers 
voor Mañana Mañana
Een recordaantal van 18.380 bezoekers wist afgelopen weekend 
de weg naar Landgoed Enghuizen te vinden. De organisatie, De 
Feestfabriek, spreekt van een groot succes vanwege de geweldi-
ge sfeer onder de festivalgangers, een uitverkochte zaterdag én 
zondag, en de ruime stijging in bezoekersaantal ten opzichte van 
13.214 bezoekers in 2015.

De mix van muziek, theater, cul-
tuur en Bourgondisch eten en 
drinken bleek ook dit jaar in de 
smaak te vallen. De sprookjes-
achtige locatie en de gemêleer-
de bezoekers zorgden uitein-
delijk voor een onvergetelijk 
weekend waar nog lang over 
nagepraat zal worden door alle 
aanwezigen. 
Mañana Mañana telde deze edi-
tie voor de eerste maal vier fes-
tivaldagen. Op donderdagavond 

vond namelijk Mañana Classica 
plaats. Dit klassiek zomeravond-
concert vormde de ouverture 
van de drie daaropvolgende 
festivaldagen waarop bezoekers 

konden genieten van ruim 120 
optredens op acht verschillen-
de podia. Daarnaast kon men 
zich te goed doen aan uniek 
programma als je eigen visje 
hengelen en grillen met verse 
kruiden, de muzikale workout 
‘Silent Skippy Disco’, mini col-
leges door vooraanstaande we-
tenschappers in de ‘Universitipi’, 
een nachtelijke OERRR avontu-
rentocht, slacklining, de culi-
naire muziekhappening ‘Food 
Vibrations’, een siersmederij, 
fossielen zoeken voor kinderen, 
en spetterende afterparty’s in 
‘Harm’s Partybarn’.

Ondanks de slechte weersvoor-
spellingen was het mooi weer en 
het festivalterrein goed begaan-
baar. Het festival is, net als bij de 
voorgaande drie edities, zonder 
enige calamiteiten verlopen. 
De organisatie wil de eigenaar 
van het landgoed, graaf van 
Rechteren Limpurg, hartelijk 
danken voor het gebruik van het 
landgoed en de prettige samen-
werking.

Mañana Mañana 2017
De volgende editie van Mañana 
Mañana zal plaatsvinden op 8, 
9, 10 en 11 juni 2017. De orga-
nisatie, Feestfabriek Alles Komt 
Goed BV, wil volgend jaar op-
nieuw op donderdag een klas-
siek concert Mañana Classica 
organiseren en alle campinggas-
ten dan al verwelkomen.



Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl
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Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U. Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Leerling operator m/v

Wil jij het vak van operator leren en ben jij daarbij bereid 
om in ploegen te werken? Dan is dit jouw kans!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als leerling operator ben je werkzaam binnen een professionele 
en internationale organisatie. Samen met je collega’s werk je in 
teamverband aan het produceren van metaalproducten van een 
hoge kwaliteit. In deze functie leer je alle ins en outs kennen van het 
vakgebied tijdens je werk. Bovendien leer je nog meer door interne 
opleidingen die je worden aangeboden. Dit is bij uitstek een functie 
waarin je voor langere tijd aan de slag kan. Doordat je in ploegen 
werkt, dit kan in een 2-, 3-, 4- of 5-ploegendienst zijn, heb je een 
riant salaris en relatief veel vrije tijd.

Vrachtwagenchauffeur m/v

Ben jij een ervaren vrachtwagenchauffeur en heb jij affini-
teit met de agrarische sector?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als vrachtwagenchauffeur ben jij verantwoordelijk voor het juist 
en op tijd transporteren van bulkgoederen. Je rijdt hiervoor met 
een bulkwagen. Jij bent flexibel in jouw ritten, en kunt zelfstandig 
werken.

Kwaliteitsmedewerker m/v

Ben jij altijd op zoek naar verbeteringen, en heb jij kennis 
van productieprocessen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als kwaliteitsmedewerker ligt jouw focus op het continu verbeteren 
van de kwaliteit binnen de processen. Je initieert verbeterprojecten 
en voert deze ook uit. Je draagt hierbij zorg voor de product- en 
procesvrijgaven. Je hebt veel contact met collega’s van andere 
afdelingen en met auditeurs, klanten en leveranciers. Jij maakt 
kwaliteitsanalyses en rapporteert deze. Daarnaast ondersteun jij 
interne en externe audits. Je bent verantwoordelijk voor de kwali-
teitsaspecten van producten. Deze moeten voldoen aan specifica-
ties en richtlijnen. Ook houd jij je bezig met de ISO-certificeringen.

Export medewerker m/v

Spreek jij uitstekend Engels en Duits en heb je met het 
regelen van buitenlandse transporten?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze export functie sta je dagelijks in contact met klanten uit het 
binnen- en het buitenland en met je collega’s in de buitendienst. Je 
regelt binnen- en buitenlandse transporten en zorgt voor de beno-
digde exportdocumenten. Je bewaakt de retourzending van order-
bevestigingen en de betaling  van termijnfacturen. Verder werk je 
commerciële correspondentie uit in het Nederlands, Engels en het 
Duits. Het is daarom van belang dat je de talen goed beheerst. 
Voor deze functie zoeken wij een zelfstandige kandidaat die ver-
antwoordelijke taken aankan. Het betreft een parttime functie van 
circa 30 uur (in overleg).

Assemblagemedewerker Elektronica m/v

Ben jij een ervaren assemblagemedewerker en heb je 
ruime ervaring in de elektronica?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van assemblagemedewerker elektronica is het 
belangrijk dat je tekening / werkinstructies kunt lezen en de elektri-
sche onderdelen kunt monteren aan de hand van deze tekeningen. 
Het is tevens belangrijk dat je ervaring hebt met het voormonteren 
en aftesten van elektronische apparatuur. Als assemblagemede-
werker elektronica ben je bovendien verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van controle werkzaamheden en het administratief vast-
leggen van de productieorder. Je zorgt dat er voldoende voorraad 
is in de productielijn zodat de productie niet stagneert.

Kanter m/v

Ben jij iemand die graag zijn handen uit de 
mouwen steekt en nauwkeurig kan werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als kanter kun jij ingezet worden op diverse 
afdelingen. Aan de hand van technische teke-
ningen zorg jij dat de producten in de juiste 
hoek gekant worden. Je hebt oog voor detail, je 
werkt netjes en kwaliteitsgericht. Na een korte 
inwerkperiode kun je zelfstandig aan de slag. 
Het is een pré als je een achtergrond hebt in 
de metaal, maar als jij de juiste werkmentaliteit 
hebt en graag wilt leren, nodigen wij je ook van 
harte uit om te reageren!

www.bouwkracht.nlwww.bouwkracht.nl

“Ik kan nog 
wel een collega 
gebruiken!”

Een bouwkracht

®BOUWKRACHT
VAKPERSONEEL B.V.

SPALSTRAAT 31 | 7255 AB | HENGELO GLD | INFO@BOUWKRACHT.NL

T. 0575 498520

Wĳ  zĳ n per direct op zoek naar:

Productiemedewerkers
Profi el
• Werkervaring als productiemedewerker 
• Betrouwbaar, gemotiveerd en initiatiefrĳ k 
• Zowel zelfstandig  als in teamverband kunnen werken
• Bereidheid om in ploegendienst te werken
• Woonachtig binnen een straal van 20 km van Hengelo Gld. 

Werkzaamheden
Diverse werkzaamheden op verschillende afdelingen van het 
bedrĳ f

Goma B.V. biedt
• Afwisselend werk en goede arbeidsvoorwaarden
• Fulltime en deeltĳ d is bespreekbaar
• Bĳ  gebleken geschiktheid interne en eventuele externe 

opleiding

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? 
Stuur je CV en motivatie vóór 30 juni 2016 naar 
sollicitatie@goma.nl. 

Goma B.V. Ruurloseweg 80-a, 7255 MA Hengelo Gld. 
Tel. 0575-468211   www.goma.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prĳ s gesteld.

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

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:

25 - 26 juni, G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
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 thuiszorgwinkels

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 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.

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 26 juni, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg. 
Viering maaltijd van de Heer.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 26 juni, 10.00 uur: ds. J. Kool.
1e C: Evangelisch werkverband; 2e C: Eredienst en pastoraat

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 26 juni, 10.00  uur, mevr. Zwennie Langwerden. 

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 25 juni, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, em.-priester. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 26 juni 9.30 uur, Woord en Communieviering, vg. M. Storteler, 
parochiemedewerkster. 

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.

Zelfstandige woonruimte 
gezocht voor man met ei-
gen groenbedrijf/agrarische 
klussen. Rustige ligging bijv 
woning aan/bij boerderij. 
Ben genegen om werk-
zaamheden te verrichten in 
ruil voor schappelijke huur-
prijs (€ 400,= tot € 600,=) 
info@wmtoolsgroen.nl /06-
36588022.
   

Gezocht: oude brommers en 
onderdelen van onder an-
dere Zundapp en Kreidler. 
Bromfietszaken opgelet! Wij 
kopen ook graag uw oude 
winkelvoorraad op. Tel.: 06 - 
1526 8461.
 
   

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
   

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

Loods te huur in Vorden, 200 
m2 € 600.00 p. mnd. incl. 
stroom/water. Tel. 0575-
530113 of 06-1338 6085.

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

SALE bij WERELDWINKEL Vor-
den. 50 % korting op een groot 
aantal non food artikelen 
Daarnaast alle non food pro-
ducten 10% in prijs verlaagd.
   

KIPPENMESTKORRELS het 
beste voor uw gazon, groente, 
fruit en siertuin per zak 5 euro, 
6 zakken (90 kg) 25 euro, Mors-
dijk 2, Ruurlo 06-12971503.

Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering (tasje 0,10)

Woensdag 22 juni  Aspergesoep/Karbonade de rotonde met 
aardappel en groente

Donderdag 23 juni Wiener zwiebelrostbraten  met aardappel en 
groente/Vlaflip met slagroom

Vrĳdag 24 juni Uiensoep met croutons/Wokki wokki van 
kipfilet met rĳst en rauwkost

Zaterdag 25 juni Huisgemaakte gehaktbal met frieten en 
rauwkostsalade/Ĳs met slagroom (alleen 
afhalen of bezorgen)

Maandag 27 juni Gesloten
Dinsdag 28 juni Wiener Schnitzel met aardappelen met groente/ 

Ĳs met slagroom.

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

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

DUIVEN

Zondag 3 juli
10.00 - 17.00 uur

Horstenpark
Horstenparklaan 4

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

www.dier.nu



Dorpsstraat 15   
7251 BA Vorden  
 T 0575 775976  

di. t/m za. 10.00 tot 17.00 uur 

www.vansinckel.nl
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Ambachtelijk smeedwerk
Vroeger was de smid, na de koning, één van de belangrijkste personen in het dorp. 

www.smederijoldenhave.nl

AfriKan: Hedendaagse kunst uit Afrika
Geniet van Afrikaanse kunst en kom beeldhouwen. AfriKan promoot Afrikaanse kunst. In van Sinckel exposeren we 
grote en kleinere beelden in prijs variërend van enkele euro’s tot aanzienlijke bedragen. Als je de beelden bekijkt en 

het werk er aan ziet dat zijn deze bedragen niet duur. De beelden zijn o.a.  gemaakt uit de steensoorten 
serpentijn, opal en springstone. Thema’s zijn o.a. verbondenheid van mensen, dieren, bloemen en abstracte 

www.AfriKan.nl  

Barn 16: Theebeleving Thuis
Vanuit de passie voor thee zijn we Barn16 Theebeleving Thuis begonnen. We verkopen meer dan 60 

soorten losse thee, van diverse soorten zwart, groen, wit en oolong thee en natuurlijk ook rooibos- en 
kruidenthee. De verschillen in de thee ontstaan door de verwerking van de bladeren, de thee komt al-

lemaal van hetzelfde blad af, de verschillen in smaak ontstaan o.a. door de plaats waar de struik groeit. 

Masala of de andere drie smaken, een verassende drank. U kunt ook op onze website kijken

www.barn16.nl         thee-proeverij.nl 

De Dunsborg: ruitersportassortiment kan niet ontbreken
Dit was de reden voor De Dunsborg Ruitersport om, naast hun eigen winkel in Hengelo Gld., ook deel te nemen in Van Sinckel in 
Vorden. Hoewel de beschikbare ruimte bij Van Sinckel beperkt is, wordt er naar gestreefd om in Vorden zo compleet mogelijk te 
zijn. Naast steeds wisselende collecties ruitersportkleding voor kinderen en volwassenen, vindt u bij Van Sinckel heel veel arti-

-
kelen en een ruime sortering stoere Outdoorlaarzen. Niet alleen geschikt om op concours te dragen, maar ook ideaal voor lange 

 www.dedunsborg.nl


