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Vorden - Het bruiste van de ideeën 
donderdagavond 2 juli tijdens de 
inspiratieavond ‘Hart voor Vorden’. 
Zo’n honderd Vordense onderne-
mers en winkeliers kwamen samen 
om te sparren over nieuwe bestem-
mingen voor de leegstaande zaken in 
het dorp.

Dit deden ze samen met de lokale ar-
chitecten, Thiedo Sijtsma van TS Ar-
chitecten, Friso Woudstra van Friso 
Woudstra Architecten en Henk Leef-
lang van Leeflang Architectuur. Zij 
waren uitgenodigd door de Vordense 
Ondernemers Vereniging (VOV) en 
het Vordens Ondernemers Café (VOC) 
om hun licht te laten schijnen op de 
leegstand in Vorden. De organisatie 
van deze avond lag in handen van 
Martien Pater (ondernemer) en Riske 
Legtenberg (VOC). Zij buigen zich sa-
men met het aanwezige forum over 
de aangedragen ideeën. Het forum 
bestaat uit Bart Veen (oud-apotheker 
en bekende Vordernaar), Katja van 
Roosmalen (journalist, gespeciali-
seerd in bouwkunde en architectuur), 
Karen van den Elst (expert in heror-
ganiseren van interne organisaties en 
ondersteunen van ZZP’ers), Maarten 
Smit (wijnhandelaar) en Remco Feith 
(binnenstadsmanager van Zutphen). 
De presentaties vonden plaats in het 
, hoe toepasselijk, leegstaande pand 
van Sueters. Alle aanwezigen dienden 
daarom zelf een stoel mee te nemen.
Pater heette alle aanwezigen welkom 
en zei blij te zijn met zo’n grote op-
komst. “Een teken dat de leegstand in 
het dorp onder jullie leeft en dat jul-
lie Vorden een warm hart toedragen! 
Deze avond is bedoeld om te inspi-
reren en niet om te discussiëren, om 
elkaar aan te vullen in plaats van aan 
te vallen. Alle suggesties, mondeling of 
schriftelijk zijn van harte welkom. Jul-
lie moeten aangeven wat jullie belang-
rijk vinden voor Vorden!”
Architect Sijtsma had zich toegespitst 
op het leegstaande pand van Fixet. 
Hij ziet hier mogelijkheden voor een 
speelhal waar je kunt lasergamen, ra-
cen op grote racebanen en/of klim-
men en klauteren in een soort Ballorig. 
Zeker met het oog op de toeristen kan 
dit een kans hebben en voordeel bij dit 
plan is dat het met weinig aanpassin-
gen te realiseren is. Meer verbouwing 
is er nodig voor een kantoortuin met 
flexibele werkplekken voor ZZP’ers, 
maar ook daar ziet hij zeker moge-
lijkheden in omdat er steeds meer 
ZZP’ ers komen, ook in Vorden. In de 
directe omgeving van het pand zitten 
veel zorg gerelateerde instellingen. 
Dit aanbod kun je uitbreiden met een 
schoonheid- en beautysalon of zorg-
en huurappartementen.
“Of je past een soort dorpse herverka-
veling toe in samenwerking met het 
Kadaster. Aan de hand van een vlek-
kenplan ga je kijken waar nu verschil-
lende functies zitten in het dorp en lege 
plekken. Hiermee ga je schuiven. Met 
een lege plek elders in het dorp kun je 
misschien beter uit de voeten”, aldus 
Sijtsma. Hij is zich ervan bewust dat dit 
een lang proces is, maar het biedt wel 

voordelen, omdat je een hele nieuwe 
indeling in het dorp kunt maken die 
toekomstgericht is. “In Zutphen heb-
ben we deze strategie ook toegepast”, 
reageert Feith. “Kijk wat de kracht van 
Vorden is, zoals het toerisme, het bour-
gondische karakter en de kastelen. Be-
paal waarvoor je gaat. Je moet daarbij 
harde keuzes maken. Het is een plano-
logische én financiële vraag, waarvoor 
bij de provincie programma’s zijn ont-
wikkeld. Benut deze!”, aldus Feith.
Woudstra pleit voor het terugbrengen 
van kleinschaligheid met zo min mo-
gelijk grote ingrepen. “Laat Vorden 
weer een dorp zijn met de smoel die 
daarbij hoort! Je wilt een supermarkt in 
het dorp, maar geen grote doos waarin 
het gehuisvest is. Een pand moet daar-
om opgedeelde zijn in kleine façades, 
maar kan daarachter ruimte bieden 
voor een grote winkel. Het straatbeeld 
blijft daardoor toch dorps. Dat is het 
bouwen van nu, het hanteren van de 
menselijke maat”, legt Woudstra uit. 
Hierbij toont hij voorbeelden uit an-
dere plaatsen waar een supermarkt 
middenin een dorp zit in een nieuw 
gebouw in retro stijl, helemaal pas-
send bij de omgeving. Deze techniek 
heeft hij ook toegepast op het pand 
van Sueters, dat daardoor een hele 
andere aanblik krijgt. Wit met grote ra-
men opgedeeld in kleinere raampjes. 
Het oogt daardoor minder fors, straalt 
gezelligheid uit en nodigt de bezoeker 
uit om het dorp binnen te komen. Het 
pand zelf kan volgens Woudstra wor-
den opgesplitst in kleinere eenheden 
voor kleinere ondernemers. Tot slot 
laat Henk Leeflang zijn licht schijnen 

over de Vordense winkelstraat. Dit 
doet hij aan de hand van de filosofie 
van Nel de Jager, winkelstraatmanager. 
Zij heeft van bijvoorbeeld de Haarlem-
merstraat in Amsterdam, die rommelig 
en onveilig was, een bloeiende, gezel-
lige winkelstraat gemaakt.”Leegstand 
is dodelijk voor een dorp of stad”, zegt 
Leeflang. “Mensen willen kunnen 
shoppen en slenteren van winkel naar 
winkel naar terrasje enzovoort. Een 
pand dat leeg staat doet afbreuk aan 
deze beleving. De hele winkelstraat 
moet één winkel zijn. En als onder-
nemers help je elkaar daarmee. Dus 
je moet jezelf, je winkel goed presen-
teren.”
Met dit concept in gedachte bekijkt hij 
de winkelstraat in Vorden aan de hand 
van foto’s van verschillende winke-
liers gemaakt op een willekeurige dag. 
“Voorop gesteld”, zegt hij, “van een 
ieder is de intentie goed. Zie het dus 
niet als een aanval, maar het kan altijd 
beter”. Na dit gezegd te hebben geeft 
Leeflang opmerkingen en doet sug-

gesties om te komen tot die totaal be-
leving voor de bezoekers van het dorp, 
zoals het verbeteren van de verlichting 
binnen en in de etalage, het zeer aan-
trekkelijk en uitnodigend etaleren van 
producten en het aanbieden ervan, 
het plaatsen van (verwarmde) zitjes, 
het werken met geuren. Alle zintuigen 
van de bezoekers moeten geprikkeld 
worden. “Maak er samen weer een 
aantrekkelijk dorp van. Wees één grote 
familie, want alleen red je het niet!”
Tot slot pleit hij nog voor het gratis 
parkeren. “Een gast laat je immers niet 
betalen”, vindt Leeflang.
   

 ▶ Lees verder op pagina 5

Ondernemers luisteren naar elkaars ideeën, die nauwkeurig worden vastgelegd. 

Terug naar kleinschaligheid en samenwerking

Inspiratieavond ‘Hart voor Vorden’
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0573 - 251761
D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

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

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 11 juli

Boom-
stammetjes

4 stuks € 398

Vakantietijd? 
Nu volop blikvlees. 

Makkelijk
voor op vakantie.

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

ZOMERBRADERIE op donderdag 16 juli 2015
KINDERBRADERIE op zaterdag 18 juli 2015
Inschrijvingen bij VVV Vorden, tel.: 0575-553222.

KERMIS- & ZOmerfeesten 2015
in VOrden! 16, 17 en 18 juli



 Een hand, een woord, een gebaar, doet je zo goed 
 als je iemand die je lief hebt, verliezen moet.

Uw enorme belangstelling en medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van
 

Ben Heijenk
 
Heeft ons goed gedaan.

     Fam. Heijenk

Vorden, juli 2015

Intens verdrietig, maar dankbaar voor haar liefdevolle 
jaren, delen wij u mede dat onze lieve moeder en oma 
op 91-jarige leeftijd is overleden

Johanna Lammerdina Harmke 
Bargeman-ter Maat

weduwe van Anton Bargeman

liefdevol, vrolijk, sterk, betrokken

* Warnsveld, 13 september 1923 † Vorden, 5 juli 2015

Anja en Jan

Anita
   Casper
   Patrick

Inge en Rudie

Wij danken de medewerkers van Sensire 
voor de geweldige zorg.

Smidsstraat 26
7251 XS Vorden.

Donderdag 9 juli is er gelegenheid tot afscheid nemen 
en condoleren van 19.30 tot 20.00 uur in het uitvaart-
centrum aan Het Jebbink 4A te Vorden.

De afscheidsdienst en begrafenis zullen volgens haar 
wens in besloten kring plaatsvinden.

Geen bezoek of telefoon aan huis.

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter 
en zusje

Lynn Arfman
 
Ze is geboren op 26-06-2015 om 11.45 uur, meet 51 cm 
en weegt 3495 gram

 Harold Arfman en Silvia ter Maat
 Twan en Dion

Elzeboomweg 4
7261 LD Ruurlo

De Heer is mijn Herder

Vol liefde en bewondering, maar intens verdrietig 
nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze geweldige 
vader en schoonvader en onze trotse opa

Karel Frederik Meenink 
“… zijn laatste station…”

* Vorden, 20 januari 1950 † Steenderen, 5 juli 2015

Ina Meenink-Harmsen

Joost en Femke
       Guusje en Boet

Thijs en Anne 
       Joep

Esdoornstraat 6A, 7221 GA Steenderen.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal 
worden gehouden op donderdag 9 juli om 11.00 uur in 
de Remigiuskerk te Steenderen. 
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden 
op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg te 
Steenderen.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in  
Het Anker, J.F. Oltmansstraat 7 te Steenderen.

De wens van Karel was om in plaats van bloemen 
een gift te geven aan het KWF ten bate van de 

kankerbestrijding. Hiervoor is gelegenheid na de dienst.

    

Geniet van het leven,
want je bent er maar even.

  

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
gedaan en betekend is overleden mijn lieve man, onze
zorgzame vader, oom en trotse opa en overgrootvader

  

Jan Willem Hoekman
Wim

  
  

m Hengelo (Gld)
6 oktober 1924

t Vorden
4 juli 2015

     

Dini Hoekman - Wolferink
  

Elly Hoekman en Ben Berendsen
  Tosca en Lars-Erik
     Lennox
     Damian
  

Annet Schoemaker - Ruumpol
Dick Schoemaker
  Nicole en Mick
  Lisa en Dennis

   

Willem Alexanderlaan 25
7251 AW  Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 9 juli van 20.30 tot 21.00 in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
  

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 10 juli om 17.00 uur in
crematorium de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.
Hier is gelegenheid om afscheid te nemen van 16.40 tot
16.50 uur.
  

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

Dag lieve oom

Karel
Annemarie en Maarten
Judith en Bart
       Marit en Bente 

Heel verdrietig zijn wij door het overlijden van
 onze lieve zwager en oom

Karel Frederik Meenink 
Echtgenoot van onze zus, schoonzus en

tante Ina Meenink-Harmsen

 Zelhem:  Jenny Veenink-Harmsen
  Martin Veenink
 Grubbenvorst: Mienke ten Broeke-Harmsen
  Gerrit ten Broeke
 Hengelo(G):  Gerrit Harmsen
  Gerrie Harmsen-Rietman
 Hengelo(G): Henk Harmsen
  Trudie Harmsen-Jansen

  Nichten en neven

Steenderen, 5 juli 2015.

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

“Zo ineens zonder afscheid verdween je uit ons leven.”

Intens verdrietig en met grote verslagenheid delen wij u 
mede, dat ten gevolge van een noodlottig ongeval van ons 
is heengegaan mijn zoon, onze broer, zwager en oom
 

André Berendsen
 

(André Berendsen Bouw)

Hij werd slechts 49 jaar.

Vader † en Moeder Berendsen
Bennie † en Anja
Sandra en Carel, Lisanne en Mark, Malou
Marian en Willem
Kim en Michaël, Rick, Kris
Wilhelmien en Bennie
Barry en Britt, Sean, Joey
Ivonne en Jos
Gijs en Bernice, Teun, Roel
Wilfried en Lidy
Nienke †, Harm, Ruud, Jelle
Jose en Frank
Joyce, Shirley, Chantal
Elly
Ilse
Gretha en Freddy
Jur, Lynn

4 juli 2015
Verdelingsweg 2
7263 SR Mariënvelde

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
vrijdag 10 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur thuis aan de 
Verdelingsweg 2 te Mariënvelde.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

2 FAMILIE berichten



Vordens Mannenkoor bij
De Lindesche Molen
Vorden - Voordat het koor en de 
dirigent na een periode van veel 
optredens gaan genieten van een 
welverdiende vakantie zal er als af-
sluiting van het seizoen 2014-2015 
op maandag 13 juli een mini zomer-
avondconcert gegeven worden in 
het Vordense buurtschap Linde. 

Op deze unieke locatie midden in de 
mooie natuur van de hun zo geliefde 
Achterhoek zal er een luchtig geva-
rieerd programma gebracht worden, 

met onder andere ‘Ons Gelderland’, 
‘Vordens Volkslied’ en ‘Mien Achter-
hoek’ aangevuld met bestaand reper-
toire. Natuurlijk zal het overbekende 
‘Daar bij die molen’ niet ontbreken.
Na afloop is er gelegenheid voor een 
drankje. Maandag 13 juli, aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis. De Linde-
sche Molen ligt aan de Lindeseweg 29 
in Vorden.
   

 ▶ www.delindeschemolen.nl
   

Zomeravondconcert
Harmonie Vorden
Vorden - Harmonie Vorden sluit 
donderdagavond 9 juli traditiege-
trouw het muzikale jaar af met een 
openluchtconcert uitgevoerd door 
harmonieorkest, leerlingenorkest 
en slagwerkgroep. 

Bij veel gelegenheden is de vereniging 
op verzoek aanwezig zoals de diverse 
oranje- en volksfeesten in de buurt-
schappen, maar ook bij bijvoorbeeld 
Koningsdag, de intocht van de avond-
vierdaagse en de intocht van Sinter-
klaas. Tijdens deze optredens wordt 
marsmuziek gespeeld.
Het repertoire is echter veel uitge-
breider en dit concert biedt de leden 
een kans om het aanwezige publiek 
te laten horen dat een muziekvereni-
ging veel meer brengt dan alleen maar 
marsmuziek. Ook de meest populaire 
stukken komen op de lessenaar.

Tijdens de afgelopen kerstmarkt en 
de kerstnachtdienst is een program-
ma met kerstmuziek uitgevoerd en in 

april hebben de muzikanten een zeer 
gevarieerd programma uitgevoerd tij-
dens het jaarlijkse concert in de sport-
hal.
Bij deze nodigen de leden iedereen 
van harte uit om op donderdagavond 
9 juli aanstaande te komen luisteren 
naar dit openluchtconcert, gegeven 
aan de Kerkstraat nabij bistro de Ro-
tonde. Het is een afwisselend pro-
gramma met veelal lichte muziek.

De muzikanten beginnen om 20.00 
uur en luisteraars zijn geheel vrij om 
te gaan en te staan of zitten tijdens 
het concert. Er wordt geen entree ge-
heven, de vereniging geeft graag wat 
terug aan alle mensen die de Harmo-
nie steunen als donateur, koper van 
slaatje of oliebollen of met een gul ap-
plaus. Mochten de weergoden onver-
hoopt roet in het eten gooien op 9 juli, 
dan gaat het concert wel door, maar 
wijkt men uit naar de vaste repeti-
tiestek: Kulturhus het Dorpscentrum. 
Ook in dat geval blijft de entree gratis.

   

Toeristenconcert in de
Vordense Dorpskerk
Vorden - De Utrechtse Willeke Smits 
verzorgt het Toeristenconcert in de 
koelte van de Vordense Dorpskerk 
op donderdag 9 juli aanstaande. 
Willeke is een regelmatig naar Vor-
den komende musica om een Toe-
ristenconcert te spelen op het Loh-
manorgel.

Willeke studeerde orgel (bij Kees van 
Houten en Reitze Smits), kerkmuziek 
(bij Bernard Winsemius) en koordi-
rectie (bij Krijn Koetsveld) aan het 
Utrechts Conservatorium. Ze studeer-
de piano bij Geoffrey Madge. Ze heeft 
een bloeiende concertpraktijk waarin 
een uitdagende programmering cen-
traal staat. Ze concerteert solistisch, 
maar begeleidt ook met veel passie 
koren en solisten. Verder is ze organist 
van het monumentale Ruprecht-orgel 

van de Tuindorpkerk in Utrecht en 
heeft een privé-lespraktijk voor orgel 
en piano. Willeke bracht diverse cd’s 
uit waarvan de cd met orgelwerken 
van Hendrik Andriessen een 10 kreeg 
in het blad Luister. Onlangs bracht ze 
een dubbel-cd uit met werken van 
Johann Gottfried Walther, onderge-
waardeerd tijdgenoot van Johann Se-
bastian Bach, die met een 10+ in het 
blad De Orgelvriend werd geprezen. 
Donderdag staan er composities van 
Sweelinck, Frescobaldi, Anonymus, 
Reincken, Pachelbel en Bach op het 
programma. Dorpskerk Vorden, toe-
ristenconcert donderdag 9 juli van 
15.30 tot 16.15 uur. Toegang vrij, vrij-
willige bijdrage.
   

 ▶ vriendenvandedorpskerkvorden.nl

Brummen - Een rally rijden met 
mooie oude auto’s is genieten in de-
ze fraaie omgeving. Voorwaarde was 
wel, de auto moest een Cabrio zijn.
De start was bij kasteel landgoed En-
gelenburg in Brummen, de zetel van 
Rotaryclub Brummen Engelenburg.

Startschot door burgemeester
De burgemeester van Brummen, Alex 
van Hedel gaf het startschot en reed 
mee als deelnemer samen met zijn 
vrouw. Via diverse fraaie binnenwe-
gen en een stop bij Hoveniersbedrijf 
Meeuwis de Vries en Jan te Winkel 
alwaar enige behendigheid proefjes 
werden gedaan, leidt de weg richting 
Huize Wientjesvoort te Vorden, stand-
plaats van de CliniClowns vanwaar zij 
hun uitzendingen verzorgen.

Opbrengst rally 
en loterij voor 
CliniClowns

Op de Wientjesvoort staat een barbe-
cue te wachten en het welverdiende 
drankje voor alle deelnemers.

De opbrengst van de rally en de ge-
houden loterij wordt in de vorm van 
een cheque van € 4.500 aangeboden 

door Hugo Wijtmans, voorzitter van 
Rotaryclub Engelenburg aan de Clini-
Clowns, die de gehele dag actief aan-
wezig waren.

Tot slot werd de eigenaar van de 
Wientjesvoort, Friso Woudstra, door 
de Rotary Foundation benoemd tot 
Paul Harris Fellow, vanwege zijn ver-
dienste gedurende 23 jaar voor de Ro-

taryclub Brummen Engelenburg. De 
bijbehorende oorkonde werd door de 
voorzitter Hugo Wijtmans aan hem 
uitgereikt.
“De organisatie geniet. We kunnen 
helemaal tevreden zijn”.
   

 ▶ www.rotary.nl/
brummenengelenburg

Cheque voor  CliniClowns overhandigd door Hugo Wijtmans.

Oldtimerrally voor de CliniClowns op zondag 28 mei

Rotaryclub Brummen Engelenburg

Vorden - In Vorden, Warnsveld en omstreken staat de revue van Jong Gelre 
bekend als een enthousiaste groep jongeren met uiteenlopende talenten die 
zang, dans en toneel in één geheel weten te verpakken. De revue wordt al 
sinds het begin van deze eeuw weer jaarlijks opgevoerd. Het sleutelwoord 
dat mensen tot de revue beweegt is ‘enthousiasme’, daarnaast heerst er ook 
veel saamhorigheid. De revue wordt dit jaar opgevoerd op zaterdag 14, vrij-
dag 20 en zaterdag 21 november, wederom in de grote zaal van het Dorps-
centrum in Vorden.

De revue
Momenteel wordt er volop geschre-
ven aan de revue, deze is in de zo-
mer klaar. De revuecommissie zorgt 
ondertussen voor de randzaken. In 
september komt echt alles rondom 
de revue in beweging. Toneelspelers, 
zangers, muzikanten en danseressen 
beginnen met repeteren en de decor-
bouwers vervaardigen het decor. Uit-
eindelijk vallen alle puzzelstukjes op 
hun plaats en kunnen zij in november 
met gepaste trots de bezoekers ver-
welkomen bij de revue.

Voor het opvoeren van een revue zijn 
mensen op de planken uiteraard es-
sentieel. “Voor een groot deel kun-
nen wij putten uit jongeren die eerder 

hebben meegedaan, maar wij verwel-
komen ook graag nieuwe deelnemers! 
Meedoen aan de revue houdt in dat 
je eens per week aanwezig bent bij de 
repetities en daarbij het nodige en-
thousiasme aan de dag legt. Daarvoor 
krijg je ook heel wat terug. Je doet bij-
voorbeeld nieuwe contacten op in een 
gezellige groep, je ontwikkelt je vaar-
digheden en ook andere activiteiten 
van Jong Gelre zijn de moeite waard 
om aan deel te nemen. Lijkt dit je wat, 
dan nodigen we je hierbij uit!”

Aanmelden
Wie enthousiast is en in de leeftijd van 
16 tot 29 jaar, kan zich vanaf nu aan-
melden om mee te doen met de revue 
van Jong Gelre. Aanmelden kan voor 

zang, dans en toneel. Ook wie niet 
op de planken wil staan, maar graag 
‘achter de schermen’ (bijvoorbeeld bij 
decor, grime of kleding) wat wil bete-
kenen, wordt uitgenodigd om aan 
te melden. Opgeven kan tot medio 
augustus. Ook deelnemers uit voor-
gaande jaren dienen zich opnieuw op 
te geven.

Bel voor nadere informatie over de re-
vue met Nout Nijenhuis (06-15377992) 
of Frank Bouwmeester (06-54262577), 
zie ook www.facebook.com/revuejg. 
Opgeven kan door een e-mail te stu-
ren naar revuejg@gmail.com. Gelieve 
ook eventuele podiumervaring te ver-
melden en de verwachtingen van de 
deelname aan de revue. Dit is niet ver-
plicht maar het kan wel handig zijn. 
Geef bij de aanmelding sowieso aan 
of het gaat om zang, dans, toneel of 
iets anders. Verder ook graag leeftijd, 
e-mailadres en telefoonnummer ver-
melden.
   

 ▶ www.facebook.com/revuejg

De revue van Jong Gelre.

Aanmelden: toneel-, zang- en danstalent

Jong Gelre zoekt podiumtalenten

accuheggenschaar hsa 66

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

ACCUMACHINES... 
DAAR WORD JE STIL VAN
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Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 7 t/m maandag 14 juli.

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

ZE ZĲ N ER WEER....
Mooie zoete donkere

KERSEN 400 gram  2.98
IN DE VOL SMAAK....
Sappige dorstlesser !!!

WATERMELOEN kilo  0.99
IN DE VOL SMAAK….

500 gram TROSTOMAAT +
GRATIS KOMKOMMER                   

samen  0.99
GROENTEKOOPJE !!!!!

BOSPEEN
per stuk  0.99

UIT EIGEN KEUKEN!!!!
CHILI CON CARNE MET
WITTE RĲ ST + GRATIS BAKJE
RAUWKOST NAAR KEUZE p.p.  6.98

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

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

MARKT VORDEN 
Op vrijdagmorgen 10 juli 2015 is er

AKTIEMARKT
Vanwege de Vordense Zomerfeesten is 
de markt van vrijdag 17 juli verplaatst 

naar de Bleek (achter de Aldi).
 

Wanneer u aankopen doet op de ak-
tiemarkt krijgt u enveloppen, waarbij u 
kans maakt op mooie prijzen. Ook zijn er 

leuke verrassingsmanden te winnen.
Bij de speciale kraam van de marktver-

eniging mag u zelf uw prijs uitzoeken.
Net zoals andere keren zijn er weer leu-

ke en lekkere prijzen te krijgen.
 

Bestuur marktvereniging Vorden
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram kalfsrollade

GRATIS 100 GRAM TONIJNSAUS

SPECIAL

Pestoburger

1

75

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkenshaas

medaillons

1

89

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Keurslager 

hamburgers

4DE GRATIS

MAALTIJD IDEE

Rundvlees

salade

3

98

500 gram

SPECIAL

Pestoburger

  100 gram 175
 

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkenshaas
medaillons

100 gram 189

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram kalfsrollade

GRATIS 100 GRAM
TONIJNSAUS

Aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 11 juli
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram kalfsrollade

GRATIS 100 GRAM TONIJNSAUS

SPECIAL

Pestoburger

1

75

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkenshaas

medaillons

1

89

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Keurslager 

hamburgers

4DE GRATIS

MAALTIJD IDEE

Rundvlees

salade

3

98

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Keurslager
hamburgers

4DE GRATIS

MAALTIJD IDEE

Rundvlees
salade 

500 gram 398

Vordenseweg 36
7255 BX Hengelo Gld. info@schildersbedrijfbuunk.nl
Tel.: 06-53490089 www.schildersbedrijfbuunk.nl

• Schilderwerk
 binnen en buiten
• Behangen
• Glaszetten
• Houtrotherstel

vier je bij Bakker!
14.00-18.00 uur: BRADERIE

14.00-18.00 uur: FRED DUYN

Perfect Showband

Midzomerfeest
Cristal Dancers

Brothers
in Arms

donderdag 16/7 vanaf 21.00 uur BROTHERS IN ARMS

vrijdag 17/7 vanaf 21.00 uur CARIBIËN WHITE PARTY/CRISTAL DANCERS

zaterdag 18/7 vanaf 21.00 uur PERFECT SHOWBAND



Vorden - Sinds de start van het initiatief om elke dinsdag een Ontmoeting & 
Dagbesteding in Kulturhus Het Dorpscentrum: de Soos te houden, heeft een 
wisselende groep ouderen deelgenomen. Nu, drie maanden later, kijkt er een 
vaste groep dames en heren terug. Zij zijn onverdeeld tevreden. De activi-
teiten zijn leuk en de gesprekken met elkaar ervaren zij als zeer waardevol.

Sociaal consulent Wilma Berns blikt 
terug. “Ik ben op dit moment tevre-
den. Als ik zie hoe mooi werk de vrij-
willigers doen en dat de mensen die 
er nu zijn genieten. Toch zou ik meer 
mensen de mogelijkheid willen bie-
den om deel te nemen. En ook nog 
meer vrijwilligers, dan kun je meer 
rouleren. Ik nodig belangstellenden 
graag uit om een kopje koffie mee te 
drinken. Neem iemand mee, familie 
of een vriendin, dan ervaren mensen 
zelf of het iets voor hen is en of het de 
juiste activiteit is. Dat is belangrijk,” 
zegt Wilma. “Het is belangrijk dat 
mensen die de deur hier achter zich 
dichttrekken, denken: ‘Ik heb een fij-
ne dag gehad’. De groep maakt zelf de 
sfeer en de vrijwilligers ondersteunen 
dat.”

Tijdens de koffie in de Soos vertellen 
de dames Groot-Nulend, Klein-Brin-
ke en Abbink en de heren Bobbink, 
Schoolderman en Van de Pol over hun 
ervaringen. Een aantal van hen heeft 
de familie ver weg wonen, anderen 
krijgen elke week bezoek, maar zijn 
verder alleen. Een van de heren heeft 
een vrouw, die hem graag een dagje 
onder de mannen gunt.

Ontmoeting & Dagbesteding gaat 
vooral om het samenzijn en een dagje 
eruit zijn. “Er is hier meer te beleven 
dan in huis,” vindt mijnheer School-
derman. “Daar zit je maar alleen.” Me-
vrouw Groot-Nulend vult aan. “Dat 
vind ik wel het belangrijkste, samen 
koffie drinken, een spelletje doen en 
handenarbeid. Een dagje uit en gezel-
lig praten over van alles en nog wat.”

De vrijwilligers Bertus Meijer en Els 
Visser zijn bijna elke dinsdag aanwe-
zig. Bertien Ensing schoof ‘s middags 
aan. Aan de tafeltjes doen de gasten 
bordspellen, vooral het favoriete rum-
mikub of sjoelen en er is een knutsel-
tafel.
Er liggen deze keer bollen wol om een 
mandala te vlechten. “De mannen la-
ten zich niet zo verleiden tot knutsel-
werken, wat je ook bedenkt,” lacht Els. 
“Ik heb gevraagd of ze willen figuur-
zagen. Maar zij vinden het heerlijk om 
met z’n drieën een spel te doen, daar 
komen ze thuis niet aan toe. Deze vas-
te kern vindt het nog steeds allemaal 
leuk. Soms komt er iemand kijken.”
De heer Schoolderman is elke dins-
dag geweest, mevrouw Abbink miste 
één keertje. Het aantal dames en he-

ren is gelijk. “Ze hebben echt een lek-
ker groepje. Die hebben elkaar wel 
gevonden.”

Van deze groep ouderen is er een 
aantal die ook is meegegaan met het 
computeren. Zij doen spelletjes op 
de iPad, die bijvoorbeeld de ANBO 
beschikbaar stelt. De heer School-
derman heeft wel een computer thuis 
staan, maar gebruikt hem niet. “Ik heb 
daar geen moment spijt van,” lacht hij.
Bertus laat de groep bewegen. 

“Ik heb heel lang linedance les gege-
ven. Daar zit heel veel beweging in, 
dus in deze groep moet je voorzichtig 
zijn. We hebben ook twee keer koers-
ballen gedaan, dat vonden ze erg leuk. 
Dat is spel en bewegen, dubbelop. Ik 
rol de mat dadelijk weer uit.” Het werd 
een gezellig partijtje meisjes tegen de 
jongens.

Ontmoeting & Dagbesteding wordt 
wekelijks georganiseerd op dinsdag 
van 10.00 tot 16.00 uur en gaat ook in 
de zomerperiode gewoon door. Een 
indicatie is niet nodig voor deelname 
aan deze dagactiviteit. Wel wordt een 
eigen bijdrage gevraagd, daar is een 
warme maaltijd bij inbegrepen.

Contactpersoon is sociaal consulent 
Wilma Berns, telefoon (0575) 553405, 
(06) 20712125 of mail w.berns@
bronckhorst.nl.

   

Vervolg van de voorpagina

Ondernemershuis en andere ideeën
Vorden - Door het VOC werd tijdens de inspiratieavond ‘Hart voor Vorden’ 
het idee van een ondernemershuis gelanceerd, dat bijvoorbeeld in het pand 
van Sueters, Fixet of Van Zeeburg gehuisvest kan worden.

Voordelen van een ondernemershuis 
zijn dat ondernemers elkaar onder-
ling kunnen versterken, het vergroot 
de leefbaarheid in het dorp, het is 
goed voor de lokale economie en het 
is een goede bestemming voor een 
leeg pand. Én je krijgt weer leven in 
het hart van Vorden.

Forumlid Van den Elst, zelf ZZP’er, 
spreekt het idee zeker aan. “Immers 
alleen is maar alleen. Maar ik denk 
niet dat een ZZP’er een maandelijks 
bedrag gaat betalen, want hij of zij 
gaat zich niet vastleggen. Een multi-
functioneel pand met andere beta-
lende bedrijven erin, gaat denk ik wel 
werken”, merkt Van den Elst op.

Andere ideeën
Tijdens deze inspiratieavond wor-
den door de aanwezigen nog andere 
plannen en ideeën gelanceerd, zo-

als een marketing- en sponsorplan, 
ontbijtservice ‘BEL Vorden’, een we-
bwinkelvorden.nl, het etaleren en/of 
aanbieden van producten van onder-
nemers uit de omgeving van Vorden 
bij collega’s of in een leegstaand pand, 
onbemand afhaalpunt voor postpak-
ketten De Buren, een kunstuitleen. En 
niet te vergeten het verder exploiteren 
van het toerisme in Vorden als Acht-
kastelendorp.

Hoe nu verder?
Prangende vraag aan het slot van de 
avond was natuurlijk hoe de initiatief-
nemers van deze avond verder gaan. 
Antwoord kwam van Pater, die zei dat 
van deze avond een uitgebreid ver-
slag gemaakt wordt en dat zij die gaan 
bespreken. Dan bepalen ze welke 
aangedragen suggesties ze oppakken 
en gaan uitwerken. En de resultaten 
daarvan worden weer besproken door 

VOV en VOC tijdens een gecombi-
neerde vergadering en natuurlijk met 
de Vordense bevolking. Aanwezige 
gemeenteambtenaren opperden de 
mogelijkheid om ook de behoefte te 
meten bij het inwonerspanel van de 
gemeente Bronckhorst.

Kloppend hart
Na afloop van de avond was er voor el-
ke aanwezige een sticker met daarop 
een getekend hart en de tekst ‘…voor 
Vorden’.
De ondernemers namen dit mee met 
het besef dat het hart van Vorden al-
leen kan blijven kloppen als ze sa-
menwerken en samen de schouders 
er onderzetten.

Dat ze hun hart op de goede plek heb-
ben bewezen een aantal deze avond al 
door het belangeloos aanbieden van 
koffie, (gekoelde) drank, flesjes water 
en hapjes.
   

 ▶ www.vov-vorden.nl

Impressie van Ontmoeting & Dagbesteding in Kulturhus Het Dorpscentrum: de Soos in Vorden.

Ontmoeting & Dagbesteding voor senioren in Vorden

Prachtige verhalen, mooie vriendschappen
Excursie natuurorganisatie IVN 12 juli

Zomerse zondagwandeling 
bij landgoed Velhorst
Vorden - Zondagmiddag 12 juli organiseert natuurorganisatie IVN weer een 
mooie excursie met aandacht voor natuur en cultuur. Dit keer gaat de wan-
deling over één van de oudste landgoederen in onze streken. In 1313 is er 
namelijk al sprake van een ‘hof te Varlehorst’ als leengoed van de graaf van 
Zutphen.

Bosgebied langs Grote Veld
Het landgoed bestaat uit een bosge-
bied dat aansluit op het zuidelijker 
gelegen Grote Veld, en een fraai klein-
schalig cultuurlandschap langs de 
Berkel, met akkers, graslanden, hout-
wallen, bosjes, karakteristieke boer-
derijen en een landhuis.

IVN gidsen van de IVN afdeling Noord 
en Midden Achterhoek laten belang-
stellenden graag in kleine groepjes 
genieten van dit boeiende landschap. 
Het ligt halverwege Lochem en Almen 
en ten noorden van Vorden.

Zomerverblijf
Het huidige landhuis werd in 1741 
gebouwd door de toenmalige burge-
meester van Zutphen, die het gebruik-
te als zomerverblijf. Daartoe werd een 
deel van een ouder huis, ook wel be-
kend als het Spieker op Velhorst, afge-
broken en vervangen door een breed 
voorhuis met bordes.

De formele tuinaanleg is later ook 
gewijzigd, maar veel van het omrin-
gende parkbos zijn nog te herkennen 
in de beukenlanen en het ‘witte pad’ 
met aan weerszijden rododendrons. 
Een aantal jaren terug is de groente- 
en fruittuin in oude luister hersteld.

Hoger gelegen
Horst betekent hoog gelegen plek. Dat 
zal dus één van de wat hoger gelegen 
zandkoppen zijn waar tussendoor de 
Berkel zich een weg zocht. Daar was 
akkerbouw mogelijk. In de loop der 
eeuwen werden die akkers steeds ver-
der opgehoogd met bosstrooisel en 
heideplaggen vermengd met mest. De 

schapen graasden op het Groote Veld, 
een toen nog uitgestrekt heidegebied.

Dit alles is nog te herkennen in het 
landschap, al is er wel het nodige 
veranderd. De hei werd grotendeels 
vervangen door productiebos. Het 
hout was nodig voor de mijnbouw en 
kunstmest verving de schapenmest.

Meanders
Ook de loop van de Berkel is regelma-
tig veranderd: ooit recht getrokken en 
verbreed om in een betere wateraf-
voer te voorzien, zijn er nu oude me-
anders hergraven om meer water in 
het gebied vast te kunnen houden en 
natuurontwikkeling kansen te geven.

Bij de Velhorst is daarom een neven-
loop gemaakt, waardoor ook vissen 
de stuw stroomopwaarts kunnen pas-
seren.

Vrijwillige bijdrage
Halverwege de excursie is er een pau-
ze met koffie à 50 cent per persoon. 
Aan de wandeling zelf zijn geen kos-
ten verbonden, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

Aanmelden is niet nodig. De excursie 
duurt ongeveer twee uur en begint 
om 14.00 uur bij de parkeerplaats van 
Natuurmonumenten aan de Lageweg 
(ongeveer 1 km vanaf de Almense-
weg) tussen Almen en Lochem.
   

 ▶ www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebied/velhorst

 ▶ Inlichtingen Nienke Elshof
 ▶ (0573) 250903

Agenda
 7 - 14 juli Koersbal / Jeu de Boules 10.00 – 11.00 uur
 7 - 14 juli Handwerken-Breien    10.00 – 11.30 uur
  7 - 14 juli Rummicub 14.30 – 15.30 uur
  9 juli Inloopspreekuur gehoorproblemen 10.00 – 12.00 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum
 
Veel activiteiten hebben een zomerstop en starten weer in september a.s.

Koersbal en Jeu de Boules
Wilt u gezellig met een groep een 
spel spelen dan is misschien Koers-
bal of Jeu de Boules iets voor u. 

Met het mooie weer gaat de groep bui-
ten Jeu de Boules spelen. 

In de herfst gaan ze weer naar binnen 
om Koersbal te spelen. 

Wilt u meer informatie dan kunt u bel-
len met de coördinator van de groep, 
Joke Peters. Tel.nr. 0575 - 520452.  

Ontmoeting & Dagbesteding voor senioren 
Bezoek en Ondersteunings Service (BOS)
Ook een mantelzorger moet wel 
eens boodschappen doen, of wil 
naar de kapper, lid worden van een 
hobbyclub, of even tijd voorzichzelf. 
Maar wat te doen als je voor iemand 
zorgt die niet alleen thuis kan blij-
ven? 

Via Stichting Welzijn Vorden kan een 
vrijwilliger van de Bezoek en Onder-
steunings Service (BOS) geregeld 
worden. Er wordt zo mogelijk gezorgd 
voor een vaste vrijwilliger, die maxi-
maal een dagdeel per week de man-
telzorger thuis kan vervangen. In een 
gesprek kan men persoonlijke wensen 
aangeven. Wie regelmatig een paar 
uurtjes beschikbaar heeft en graag iets 
wil doen voor een ander, kan zich aan-
melden als vrijwilliger, zodat mensen 
met een zieke of dementerende part-
ner met een gerust hart even de deur 

uit kunnen. Ook voor alleenstaanden 
en mensen die zich alleen of eenzaam 
voelen, kan een vrijwilliger worden in-
gezet. Deze aangeboden hulp is gratis 
en kan eenmalig worden aangeboden, 
maar ook voor langere tijd. Aan vrijwil-
ligers worden cursusmogelijkheden en 
structureel overleg aangeboden. De 
groep BOS vrijwilligers is een enthou-
siaste groep, die aangestuurd wordt 
door een coördinator. Herkent u zich 
in deze oproep? Wilt u de bestaande 
groep BOS vrijwilligers komen verster-
ken? Dan zien wij uw reacties gaarne 
tegemoet.

Voor vragen, informatie en 
aanmelding
Kunt u contact opnemen met  
coördinator Wim Sanders.
T: 0575-553736
@: wsanders@kpnmail.nl
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Verkoop vakantiehuizen
in de Achterhoek gestart

Design by Kees Marcelis

Résidence Lichtenvoorde | Koemaatsdĳ k 1 te Lichtenvoorde | Tel. 06 1137 0071 of 088 500 2464 | www.chaletindeachterhoek.nl

Verkoop vakantiehuizen
in de Achterhoek gestart

In de prachtige omgeving van de gemeente Oost Gelre ligt Résidence 
Lichtenvoorde. Dit gebied staat bekend om haar prachtige wandel- en fi etsroutes.

 

Gegarandeerd meerjarig 
netto rendement tot 8% per jaar

Er is al een vakantiehuis beschikbaar voor € 109.500,- excl. btw en incl. eigen 
kavel, tuinaanleg en complete inventaris.

Spectaculair open huis weekend in Lichtenvoorde
Van zaterdag 18 t/m maandag 20 juli bent u van harte welkom om als eerste 
kennis te maken met ons vernieuwde vakantiepark. Uw (klein)kinderen worden 

dit weekend geanimeerd door een professioneel animatieteam.

Unieke kans! Op zaterdag 18 juli kunt u voor slechts € 35,- een helikoptervlucht 
maken vanaf het park. Reserveer uw ticket op de website voordat het te laat is!

 • Unieke locatie in de Achterhoek • Vakantiehuizen direct aan het water gelegen

 • Faciliteitengebouw in ontwikkeling met o.a. zwembad, fi tness en wellness 

SHOW-
ROOM IN 

ONZE VESTIGING 
HENGELO IS 
VERNIEUWD!

Keukenacties
20% KORTING OP ALLE MIELE KEUKENAPPARATUUR 

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.hci.nl

Kom voor meer acties naar onze showrooms.

Wij ontzorgen u 
van A tot Z met uw 

nieuwe keuken!



Vorden - Ook de organisatoren van 
de jaarlijkse Vordense Klootschiet-
marathon en Recreantentoernooi 
hadden afgelopen weekeinde inge-
speeld op de tropische weersom-
standigheden. Buurtvereniging Del-
den had zondag onderweg namelijk 
voor extra waterverversingpunten 
gezorgd. En daar maakten de kloot-
schieters op de tien kilometer lange 
marathonroute gretig gebruik van. 
Door de hoge temperaturen meld-
den er zich overigens wel enkele 
teams minder dan voorgaande ja-
ren. Maar met 22 teams was het 
toernooi toch nog goed bezet.

De marathon van Delden is nog een 
van de weinige klootschietmarathons 
in de Achterhoek. Al 27 jaar achter-
een organiseert de Vordense buurt-
vereniging onder leiding van Dick 
Regelink het toernooi. Gezelligheid 
staat voorop. Natuurlijk wordt er fa-
natiek gestreden. De klootschieters 
maken letterlijk een ‘rondje’ door 
Delden: Deldensebroekweg, Polweg, 
Hamminkweg, Okhorstweg, De Horst, 
Riethuisweg en Nieuwenhuisweg. De 
vaste groep deelnemers kan de straat-
namen na al die jaren in willekeurige 
volgorde moeiteloos opdreunen. De 
strijd in de mannenklasse was dit jaar 
ongekend spannend. Het was continu 
stuivertje wisselen tussen de viertal-
len van De Heksenlaak uit Barchem, 
de familie Stokkink uit Vorden en 
een team uit de organiserende buurt-
schap zelf. Uiteindelijk troefde De 
Heksenlaak met 118 schoten Stok-
kink met twee en Delden met drie 
schoten af. In de Vrije klasse was HAC 

Meppel de sterkste. De Drentenaren 
wonnen ruimschoots het toernooi 
met 101 schoten voor de klootschie-
ters van klootschietvereniging Yellow 
Turbo’s (140 schoten) uit Deventer 
en omgeving en die van KV Warns-
veld (150 schoten) die beiden in de 
competitieverband uitkomen in de 

Klootschieters Federatie IJsselstreek 
(KFIJ). In de gemengde klasse ging de 
familie Stokkink aan de haal met de 
eerste prijs (150 schoten) op de ma-
rathonafstand. In de recreantenklasse 
was Delden 1 met 94 schoten de beste 
die op een parcours van 5.7 kilometer 
hun wedstrijd gooiden.

Vorden - Onder tropische tempera-
turen werd vrijdagavond 3 juli het 
jaarlijkse Deldense Buurtfeest ge-
opend door voorzitter Joost Bloe-
mendaal. Jong en oud kwam naar de 
feestlocatie bij de familie Scheffer 
aan de Nieuwenhuisweg en onder 
het genot van een hapje en drankje 
werd uitgebreid bijgepraat en deel-
genomen aan de volksspelen.

Voor de kinderen was vertier op het 
grote springkussen en diverse kinder-
spelen. Oude favoriet bleef de snoep-
kraam waar gegrabbeld kon worden 
voor punten, waarmee de kinderen iets 
konden uitzoeken in de kraam. De vo-
gel bleef dit jaar langer dan gedacht op 
de paal zitten. Het werd gedurende de 

avond steeds spannender en iedereen 
stond in een grote boog rond de schut-
ters, die zich ieder moment tot koning 
of koningin van Delden konden schie-
ten. Het verlossende schot 241 kwam 
net voor tien uur. De nieuwe koning 
Evert Maalderink werd gefeliciteerd 
door de andere 45 schutters en overige 
feestvierders. Na een rondje van het 
koningspaar was het op deze prachtige 
zomeravond nog lang gezellig in, maar 
met name buiten, de feestlocatie.

Uitslagen: Vogelschieten: Romp: Evert 
Maalderink (koning); Staart: Joke 
Broekgaarden; Linkervleugel: Ge-
rard Scheffer; Rechtervleugel: Trees 
Enzerink; Kop: Frank Bloemendaal. 
Ringsteken kinderen: 1. Nick Eggink; 

2. Nomi Westerik; 3. Sarah Koolen en 
volwassenen: 1. Rutger Bloemendaal; 
2. Paul Korhorn; 3. Frank Bloemen-
daal. Sjoelen volwassenen: 1. Henri 
Eggink; 2. Heidi Wolbrink; 3. Anne 
Koolen en kinderen: 1. Niels Koolen; 
2. Esmee Bos; 3. Sarah Koolen. Ezel-
tjeprik: 1. Meike korhorn; 2. Brigitte 
Besselink; 3. Niels Koolen. Wiebelspel: 
1. Esmee Bos; 2. Jara Groot Jebbink; 3. 
Meike Korhorn; Kleefbalspel: 1. Jette 
Valk; 2. Nomi Westerik; 3. Mick Lich-
tenberg. Schieten vaste baan: 1. Frank 
Bloemendaal; 2. Gerard Scheffer; 3. 
Gerben Vruggink en vrije baan: 1. An-
ne Koolen; 2. Rutger Bloemendaal; 3. 
Gerben Vruggink. Stoelendans onder-
bouw: 1. Kim Roerdink; bovenbouw 1. 
Jan-Douwe Besselink.

De nieuwe koning Evert Maalderink met zijn vrouw. 

De winnaars van de klootschietmarathon bij de mannen: De Heksenlaak. 

Evert Maalderink nieuwe schutterskoning 
buurtschap Delden

Heksenlaak, Meppel en Stokkink winnaars 
Vordense klootschietmarathon

Prijsverlagingen

500 G 

500 G 

500 G 0.9 L

720 G 0.75 L

2x 150 G 

3x 300 G 

CA. 200 G CA. 300 G 

PER STUK

0.99
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

2.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

4.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

2.89
v   van 2.99

2.69
v   van 2.89

1.75
v   van 1.99

Ca.1.89
v   van 1.99

Ca.2.09
v   van 2.25

2.59
v   van 2.69

1.55
v   van 1.69

6.79
v   van 6.99

4 STUKS

UIT DE KOELING
UIT DE KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

10 T/M 12 JULI10 T/M 12 JULI10 T/M 12 JULI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Ca.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling  ** Uit de diepvries

KIJK VOOR ONZE ZOMERSE 
PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Nieuwe oogst, ca. 750 g

Hollandse spitskool

125 g

Blauwe bessen*
125 g

Frambozen*

Roomboterdeeg gevuld met verse  appeltjes 
en rozijnen. 4x 95 g

Mini-appeltaartjes

Ovenschotel scharrelkip-
drumsticks mediterranée*

Zuid-Amerikaanse 
kogelbiefstuk*

Mini ontbijtbroodjes**

Reuzegarnalen**Luxe roomijs**

Pizza margherita** Kipnuggets**

Kaapse 
Pracht 
rosé

Gerookte 
makreelfi let*

Gerookte 
makreel*
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Kinderen van Vordense zendelingen in voetsporen ouders

Op bezoek in Tanggu
Vorden - Johan en Janny Lotter-
man-Lenselink zijn in 1984 vanuit 
de Vordense kerken uitgezonden 
naar Papoea Nieuw Guinea om daar 
als team van Wycliffe Bijbelverta-
lers bijbelvertaalwerk te verrich-
ten. Ruim dertig jaar later gaat hun 
dochter dezelfde weg.

Het stel kwam in ‘84 terecht in Tanggu 
aan de noordkust van Papoea Nieuw 
Guinea dicht bij het vulkanisch eiland 
Manam. Johan hield zich bezig met 
het leren en op schrift stellen van de 
taal, van de grammatica en het alfabet 
en het onderzoeken van de cultuur, 
terwijl Janny samen met een aantal 
mensen uit de dorpen kleuteronder-
wijs opzette en John Sammy en Peter 
Rakaya lees- en schrijfonderwijs hielp 
ontwikkelen (naast hygiëne- en voe-
dingslessen voor de vrouwen in het 
dorp en het onderwijzen van haar ei-
gen dochters). John en Peter blijken 
nog volop in het onderwijs te zitten en 

zijn bezit met het opzetten van nieu-
we scholen in Wazamb bijvoorbeeld. 
In 1997 kwamen ze definitief terug 
naar Nederland en naar Vorden. In-
middels wonen ze al weer een tijd in 
Utrecht. Johan werkte nog steeds aan 
de bijbelvertaling en kreeg van tijd tot 
tijd correctiewerk van de Tanggu taal-
helpers toegezonden. Vanwege aller-
gie voor de malariamedicatie mag hij 
niet meer naar Papoea Nieuw Guinea 
maar hij bleef vertaalwerk doen. Toch 
verwaterden de contacten enigszins.
Nu is Petra, de tweede dochter van 
Johan en Janny Lotterman, in juni 
met haar man Harmen naar Papoea 
Nieuw Guinea geweest, met vakantie 
maar ook om te kijken of ze uit kon-
den vinden hoe het in Tanggu is. Wat 
ze niet hadden durven dromen is ge-
lukt. Ze zijn naar Tanggu geweest. Ze 
zijn daar geweldig ontvangen met vele 
omhelzingen en een complete sings-
ing. De komende tijd hopen ze het 
project weer te kunnen verstevigen.

   

Duizend euro subsidie meer voor molens en stoomgemalen

Gelders Erfgoed
Bronckhorst - Eigenaren van een 
historische molen of stoomgemaal 
kunnen vanaf nu duizend euro 
subsidie meer krijgen voor het on-
derhoud aan hun monument. Het 
maximale bedrag wordt dan 3.100 
euro per molen of gemaal.

Provinciale Staten hebben in februari 
van dit jaar besloten meer geld uit te 
trekken voor het onderhoud van his-
torische molens en stoomgemalen. 
Daarop zijn de Regels subsidieveror-
dening vitaal Gelderland 2011 aange-
past, en die worden op 7 juli effectief.
De onderhoudssubsidie is of wordt in 
één keer ter beschikking gesteld aan 
gemeenten voor de jaren 2014, 2015 
en 2016. Gemeenten die al 2.100 euro 
per molen of gemaal hebben ontvan-

gen, krijgen daar nog duizend euro 
bovenop.

Erfgoed
De Gelderse molens en stoomgema-
len vormen een kenmerkend onder-
deel van het Gelders erfgoed. Het 
draaiend houden van deze monu-
menten is cruciaal voor goed onder-
houd van de molens. Daarom steunt 
de provincie de molens en stoomge-
malen op twee manieren. Enerzijds 
door een onderhoudssubsidie te ver-
strekken voor molens en anderzijds 
door een subsidie te verstrekken voor 
het daadwerkelijk laten draaien van 
de molens.
   

 ▶ www.bronckhorst.nl
   

Maandelijkse bijeenkomst in Steenderen

Geheugenspreekuur
Steenderen - Wel eens vergeetach-
tig? Bezoek het geheugenspreekuur 
in Bronckhorst.

Maandelijks wordt er in de gemeente 
Bronckhorst een geheugenspreekuur 
georganiseerd. Het eerstvolgende ge-
heugenspreekuur is op dinsdagoch-
tend 28 juli van 10.00 tot 11.00 uur 
in de Bongers 1-3 in Steenderen. Dit 
geheugenspreekuur is bedoeld voor 
mensen van 55 jaar en ouder uit de 
gemeente Berkelland, die vragen 
hebben over hun geheugen of over 
andere klachten zoals piekeren, con-
centratieproblemen of somberheid. 
Het bezoek aan het geheugenspreek-
uur is gratis. meer informatie kunt u 

contact opnemen met het secretariaat 
Preventie.

Op het geheugenspreekuur kan men 
zonder verwijzing van de huisarts te-
recht. In een persoonlijk gesprek be-
antwoordt een deskundi ge uw vragen. 
De vragen kunnen gaan over uzelf 
maar ook bijvoorbeeld over uw part-
ner of één van uw ouders. Indien van 
toepassing kan een korte geheugen-
test afgenomen worden. Het gesprek 
wordt afgerond met een vrijblijvend 
advies. Elke bezoeker krijgt een boek-
je met geheugentips.
   

 ▶ Tel. 088 933 11 80

Vorden - Bij zwembad In de Dennen 
zijn weer kinderen geslaagd voor 
hun zwemdiploma.

Voor het A diploma slaagden:
Bas Willemsen
Luuk Bierens
Sven de Koning
Jari van Duivenvoorde
Dieze Bierens
Julian Ehrenhard
Jesse Grevengoed
Hugo Bloem
Guus Nobel
Evie Korunka
Lauren Wanschers
Sara Flier

En voor het B diploma:
Loes Klein Nengerman
Thijs Oldenhaven
Bart Lichtenberg
Isa Teeuwen
Diede Wagenvoort
Lotte Wiggers
Leoni Schouten
Bouke Kl.Kranenbarg
Birke Brandsen
   

Huttenbouwdagen in Vorden
Vorden - De Huttenbouwdag hebben dit jaar plaats op 15 en 16 augustus. 
Het thema is leger.

‘Legerbasis’ Zwembad in de Dennen 
zoekt zoveel mogelijk jonge soldaten 
(jongens en meisjes) in opleiding die 
ons een handje gaan helpen de ba-
rakken (hut) en andere onderkomens 
(tent) te plaatsen. Natuurlijk blijft het 
daar niet bij want gedurende deze 
twee dagen worden er verschillende 
activiteiten aangeboden. Als de basis 
eenmaal staat, moeten deze leefbaar 
worden gemaakt en camoufleren wor-
den.

Hiervoor wordt waterverf gebruikt en 
lappen stof. Vervolgens zal er ook aan 
je conditie gewerkt moeten worden. 
Om in vorm te blijven oefenen solda-
ten in opleiding onder andere met de 
stormbaan en zo zijn er nog veel meer 
leuke activiteiten.
Heb jij zin om twee dagen te bou-
wen, blijven slapen, spelen en plezier 
maken, zorg dan dat je voor 18 juli je 
flyer invult en inlevert op zwembad in 
de Dennen. De flyer is inmiddels uit-

gedeeld op de scholen in Vorden en 
er liggen nog heel veel flyers op het 
zwembad om in gevuld te worden.
Deze dagen kunnen alleen doorgaan 
als er genoeg officieren (ouders/ver-
zorgers) hebben. Minimale leeftijd 
van officier is 16 jaar. Heb je zin om op 
15 en 16 augustus neer te strijken op 
Legerbasis Zwembad in de Dennen 
en je handen uit de mouwen te ste-
ken en de kinderen en geweldig stoer 
weekend te bezorgen? Geef je dan op 
via huttenbouwdagenvorden@gmail.
com of aan de kassa van het zwem-
bad.

Hengelo - Sharon Bouwmeister van 
Martine Hair+Beautysalon is met 
een bijzonder kapsel genomineerd 
bij Young Intercoiffure. In oktober 
hoort ze of ze in de prijzen valt.

Stageplaats
De 19-jarige Vordense wist al van 
jongs af aan dat ze kapster wilde wor-
den. Al voordat ze aan de opleiding 
begon had ze zich van een stageplaats 
bij Martine Hendriksen verzekerd en 
daar werkt ze inmiddels al 3½ jaar.
Onlangs behaalde ze haar diploma als 
all-round kapster.

Ministry of Beauty
In april kreeg ze van haar Hengelose 

werkgeefster de kans om training bij 
Young Intercoiffure te volgen.

Elke zondag gaat ze daarvoor naar 
het ‘Ministry of Beauty’ in Apeldoorn. 
Het is een soort vervolgopleiding voor 
jonge kapsters, die bij Intercoiffure-
kapsalons werken, vergelijkbaar met 
de Michelin-ster.
Martine Hair+Beautysalon maakt 
daar al zeven jaar deel van uit.

Fraaie creaties
Bij de training kan Sharon zich door-
ontwikkelen. Ze leert er de fijne 
kneepjes van het vak zoals haar op-
steken, dameskniptraining en kleu-
ren. Net weer anders en beter dan in 

de opleiding geleerd wordt. Een van 
de technieken is het opsteken met be-
hulp van de krultang in plaats van met 
de standaard Carmen-set. Daarmee 
wordt de basis gelegd voor allerlei 
fraaie creaties. Sharon Bouwmeister 
bedacht zo’n bijzondere creatie om 
in te sturen voor een wedstrijd van 
Young Intercoiffure.

Model en fotograaf
Patty van Dobbelsteen leende zich als 
model en de professionele fotograaf 
Richard Monsieurs en een visagiste 
kwamen langs voor de fotoshoot in 
Apeldoorn.

Een van de zeven 
kanshebbers van 
grote prijzen

Verbaast
Tot haar grote verrassing werd haar 
foto genomineerd en behoort deze tot 
de zeven kanshebbers voor de grote 
prijzen. “Ik had dat nooit verwacht, 
ook omdat ik de enige was met een 
gekleurd kapsel. Maar misschien ben 
ik daarom wel geselecteerd. Ik ben 
Martine heel erg dankbaar dat ze mij 
deze kans heeft gegeven om deze trai-
ning te volgen. Ik ben de eerste die de-
ze training doet en dus ook de eerste 
die genomineerd is. Mede door haar 
en haar adviezen heb ik dit bereikt,” 
aldus Sharon.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is in oktober in 
Bloemendaal aan Zee. Een mooie 
plek om er in elk geval een feestelijk 
uitje van te maken.

Sharon Bouwmeister (r.) met model Patty van Dobbelsteen.

Trots op de foto met het diploma in de hand. 

Sharon Bouwmeister genomineerd bij Young Intercoiffure

Martine Hair+Beautysalon in prijzen

Weer groep kinderen geslaagd bij In de Dennen

Zwemdiploma

VV Ruurlo - De Graafschap
Ruurlo - Voetbalvereniging Ruurlo 
speelt donderdagavond 16 juli om 
19.00 uur op sportpark ‘t Rikkelder 
in Ruurlo tegen De Graafschap uit 
Doetinchem.

De Graafschap speelt donderdag 16 
juli haar vierde wedstrijd in de oe-
fencampagne ter voorbereiding op 
het seizoen 2015 - 2016. Het afge-
lopen seizoen sloot De Graafschap 
uitermate succesvol of met promo-
tie naar de Eredivisie, een platform 
waar De Graafschap ook thuishoort.
De Graafschap bijt de spits af in de 
Eredivisie met een uitwedstrijd te-
gen SC Heerenveen op vrijdag 7 au-
gustus. De geelzwarten van VV Ruur-
lo speelden het afgelopen seizoen in 
de vierde klasse van de KNVB. 
Het seizoen verliep enigszins wis-
selvallig en dat eindige uiteindelijk 
met een plek in de middenmoot. 
Ruurlo speelt 16 juli met enkele gast-
spelers: Leon Hoijtink en Nick te 

Veldhuis (Longa ‘30), Ruben Boonk 
(Sportclub Lochem), Jelle Korneg-
oor (DEO) en Wietse Knoef (SVBV-
Barchem). Ruurlo en De Graafschap 
hebben een bijzondere band met 
elkaar. Naast het feit dat De Graaf-
schap en Ruurlo partners zijn in 
het kader van het RSVJ- convenant 
(Regionaal Samenwerkingsverband 
Voetbal Jeugdopleidingen) hebben 
beiden dezelfde (hoofd)sponsor te 
weten Automobielbedrijven Citroën 
met onder meer een vestiging in 
Ruurlo.
Ruesink maakt het mogelijk dat de 
(oefen)wedstrijd tussen Ruurlo en 
De Graafschap aan het begin van het 
nieuwe seizoen inmiddels een tradi-
tie is geworden. 
Entreeprijzen: Jeugd t/m 12 jaar: 
gratis; van 13 - 17 jaar: vier euro in-
clusief consumptiemunt; vanaf 18 
jaar: zeven euro inclusief consump-
tiemunt; leden en donateurs hebben 
vrij toegang.
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Meidenochtend van
vv Vorden en s.c. Socii
Wichmond - Op zaterdag 11 juli 
wordt er een voetbal ochtend geor-
ganiseerd voor de D, C, en B meide-
nelftallen van vv Vorden en s.c. Socii 
van het komende seizoen. 

Het plan is dat beide verenigingen net 
als het afgelopen voetbalseizoen gaan 
samenwerken en op deze wijze voor 
elke leeftijd een team te kunnen vor-
men.

Zo zal het nog makkelijker zijn voor 
meisjes die willen gaan voetballen in 
een meiden team om meteen te kun-

nen starten met het spelen van com-
petitie voetbal.
Het programma duurt van 10.00 tot 
12.00 uur en zal plaats vinden op het 
eerste veld van Socii in Wichmond. Er 
zullen verschillende (voetbal) activi-
teiten georganiseerd worden.

Ook meisjes die nog geen lid zijn, 
maar er wel over denken om te gaan 
voetballen, zijn van harte welkom. 
Aanmelden kan door een mailtje te 
sturen naar vorden.meidenvoetbal@
erwimito.nl of kom gewoon gezellig 
langs in voetbaltenue.

   

Gratis verkrijgbaar bij veel Gelderse bibliotheken en musea

Leerzaam Doeboek
Regio - Het erfgoedfestival Gemaakt 
in Gelderland is gestart en duurt 
van 12 juni t/m 20 september. Zo’n 
200 deelnemers organiseren ruim 
350 activiteiten verspreid over de 
hele provincie. Daarnaast biedt de 
festivalorganisatie een aantal ex-
tra’s zoals een gratis Doeboek voor 
kinderen van 9 tot 12 jaar. Daarmee 
kunnen ze in de geschiedenis van de 
Gelderse maakindustrie duiken. 

Het Doeboek is gratis verkrijgbaar 
bij bibliotheken, musea en tijdens 
de Roadshow ‘Hoe maakt u Het?’ die 
door Gelderland reist, zolang de voor-
raad strekt.

Bon downloaden
Kinderen kunnen tegen inlevering van 
een bon een gratis Doeboek ophalen. 

De bon is te downloaden via www.ge-
maaktingelderland.nl/doeboek. Daar 
staan ook de afhaalpunten vermeld. 
De tourdata van de Roadshow staan 
op www.gemaaktingelderland.nl/
roadshow.

Leuk en leerzaam
Het Doeboek zit boordevol spelletjes, 
verhalen, puzzels, weetjes, proefjes en 
doe-tips over de Gelderse maakindu-
strie. Wat is een klappersteen en waar 
vind je die? Hoe maak je jam? Waar 
maken ze al eeuwen meubels in Gel-
derland? Help jij Handige Harrie bij 
het maken van de klok? Mevrouw Jus-
tien Bieber geeft je allerlei leuke wee-
tjes over hout, metaal, steen, papier, 
textiel en eten in Gelderland. Met het 
Doeboek maken kinderen spelender-
wijs kennis met de Gelderse identiteit.

   

Uitslagen Oranjefeest
Medlertol 2015
Vogelschieten: Romp: Niels Groot 
Jebbink (schutterskoning); Kop: Hans 
Berenpas; Linkervleugel: Marian Par-
dijs; Rechtervleugel: Nanneke van 
Ginkel; Staart: Marian Knoef. Jeugd 
vogelschieten: 1. Romp: Mark Rib-
bers (Jeugdkoning); 2. Kop: Lianne 
Hulstijn; 3. Linkervleugel: Tim Kam-
perman; 4. Rechtervleugel: Luuk Arf-
man; 5. Staart: Demi Kamperman. 
Belschieten: 1. Herbert Hulstijn; 2. 
Reini Groot Nuelend; 3. Minie Meije-
rink. Bierpulschuiven: 1. Jan Hendrik-
sen; 2. Bert Fokkink; 3. Jan Klein Gel-
tink. Ringsteken: 1. Herbert Hulstijn; 
2. Joost van Duin; 3. Matthijs Dostal. 
Flessengooien: 1. Sander van Duin; 
2. Peter Groot Nuelend; 3. Bob Keu-
rentjes. Korfbalgooien: 1. Dorien Rib-
bers; 2. Emma Ribbers; 3. Jaantje Rib-
bers. Pijltjesgooien: 1. Jan Hendrik-
sen; 2. Mary Gatacre; 3. Mark Ribbers. 
Doeltrappen: 1. Stefan Bons; 2. Jan 
Keurentjes; 3. Bob Keurentjes. Kin-
deroptocht: Fietsen: 1. Dana Eelder-
ink. Skelters: 1. Lauren Ruiterkamp en 

Anouk Arfman. Overige: 1. Corine van 
Duin. Kinderspelen: Peuters: 1. Ti-
mon Dostal; 2. Anouk Arfman. Groep 
1: 1. Aniek Woltering. Groep 2: 1. Roan 
Eelderink; 2. Mathieu Hulstijn; 3. Rick 
Berenpas. Groep 3: 1. Chris Rondeel; 
2. Dana Eelderink; 3. Lianne Hulstijn. 
Groep 4: 1. Nick Jurrius en Nina Fok-
kink; 3. Eline Woltering. Groep 5: 1. 
Corine van Duin; 2. Mark Ribbers; 3. 
Matthijs Dostal. Groep 6: 1. Nout Ger-
ritsen; 2. Demi Kamperman; 3. Thijs 
Arfman. Groep 7: 1. Ilse Rondeel; 2. 
Patrick Dostal; 3. Sam Jurrius. Groep 
8: 1. Roos Blenkers en Larissa Rein-
ders; 3. Maud Fokkink.

Winnaar Medler Live - Jeugd: Vera Be-
renpas op blokfluit met het nummer 
‘Auld Lang Syne’ van Robert Burns. 
Winnaar Medler Live - Volwassenen: 
De Titelverdedigers: Peter Groot Nu-
elend, Stefan Groot Nuelend, Ilse 
Boersbroek, Hilde Boersbroek en 
Wendy Wenneker met ‘Als de zon 
schijnt’ van André van Duin.

   

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoeting’ 
bij Radio Ideaal zijn voor de komen-
de uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.

Linda Leerink uit Halle zal in de uit-
zending van 13 juli enkele gedichten 
voordragen. Op maandag 20 juli zal 
Ds. Marissa van Meijl-Buitink uit Hal-
le een overdenking houden.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden 
via Radio Ideaal. Muzikale verzoekjes 
kunnen t/m vrijdags voor de uitzen-
ding aangevraagd worden via het te-
lefoonnummer (0314) 622878.
De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn 
105.1 t/m 107.7 en via internet.
   

 ▶ www.ideaal.org

Vorden - Harm Boersbroek is tot 
de nieuwe Keizer van buurtschap ‘t 
Medler gekroond. Boersbroek (32) 
won zaterdagmiddag 4 juli het Kei-
zerschieten tijdens de snikhete ne-
gentigste editie van het Oranjefeest 
Medlertol dat op het bedrijfsterrein 
van de Coöperatieve Werktuigen-
vereniging Elweco-Medo plaats-
vond.

Harm Boersbroek, die vorig jaar nog 
de Koningstitel van Medlertol voor 
zich opeiste, was een van de 21 oud-
koningen en -koninginnen die op het 
heetst van de dag de strijd met elkaar 
aangingen tijdens het Keizerschie-
ten. Sinds 2000, toen het 75-jarig ju-
bileum van het school- en volksfeest 
werd gevierd, worden tijdens elke 
lustrumviering de oud-koningen en 
-koninginnen van het vogelschieten 
bij elkaar verzameld voor het Keizer-
schieten. Na precies 145 schoten in 
de zevende schietronde schoot Boers-
broek de laatste resten van de romp 
van de houten vogel onder luid gejoel 
naar beneden. Daarmee werd hij tot 
de derde keizer van de Medlertol uit-
geroepen. Reini Groot Nuelend ging 
hem in 2000 en 2005 en Hans Weenk 
in 2010 voor. Tot de 21 schutters die 
deelnamen waren Wim Neerleer, 
die ooit drie maal koning was van ‘t 
Medler, Johan Kamperman die twee 
maal achtereen koning werd (1991 
en 1992), Minie Meijerink, de eerste 
koningin (1987) en Marinus Ribbers, 
met 76 jaar de oudste deelnemende 
koning (1967), de meest opvallende 
deelnemers. 

Marinus Ribbers herinnert zich nog 
goed dat het Oranjefeest Medlertol 
zich destijds aan de overzijde van de 
Onsteinseweg in een feesttent op de 
parkeerplaats van café-restaurant ‘t 
Wapen van ‘t Medler eind augustus 

plaatsvond. “Ik kreeg toen als hoofd-
prijs een keukenklok en een taart als 
schutterskoning. De klok heb ik in-
middels niet meer hoor! En de taart 
smaakte best,” zo grapte de Brumme-
naar. 

Ook herinnert hij zich nog goed dat 
Nederlandse top artiesten zoals zan-
geres Imca Marina, het trompettis-
tenduo de Gebroeders Brouwer en de 
bekende AVRO TopPop presentator 
Ad Visser tijdens de feesten optraden. 
Ribbers was een van de weinige oud-
koningen uit de jaren zestig en zeven-
tig van de vorige eeuw die gehoor had 
gegeven aan de uitnodiging om deel 
te nemen. Ribbers: “Ik zie inderdaad 
weinig bekende gezichten. Jammer 
dat niet iedereen zich gemeld heeft.”
Inmiddels nam Harm Boersbroek de 

felicitaties van zijn mede schutters in 
ontvangst. Zijn kameraden gooiden 
hem niet direct spontaan in het wa-
terbassin die als ‘verkoeling’ voor de 
kinderen en ‘oververhitte’ feestvier-
ders op het feestterrein was geplaatst. 
Maar een klein half uur na zijn wel-
gemikte schot dook de nieuwe keizer 
toch spontaan het waterbassin in. Een 
unieke gebeurtenis die ongetwijfeld 
de archiefboeken ingaat en vermeld 
wordt tijdens de eeuwviering van het 
Oranjefeest. Want de negentigste edi-
tie was een van de warmste ooit, zo 
niet de heetste.

Uitslag
Romp: Harm Boersbroek (keizer); 
Kop: Hans Berenpas; Linkervleugel: 
Johan Kamperman; Rechtervleugel: 
Hans Berenpas; Staart: Wim Neerlaar.

Vorden - Improvisatie. Dat was het toverwoord voor de organisatoren van 
de negentigste editie van het Oranjefeest Medlertol. Er werd spontaan een 
zwembad gebouwd, de (kinder)optocht met muzikanten van Harmonie Vor-
den werd ingekort, het ringsteken met paard en dogcar werd ingeruild voor 
een gator en de feestband De Sleppers nam zaterdagavond plaats op een 
grote boerenwagen op het bedrijfsterrein van de Coöperatieve Werktuigen-
vereniging Elweco-Medo buiten de feesthal. 

Of de lustrumeditie van afgelopen 
weekeinde als de warmste ooit de boe-
ken ingaat is niet duidelijk. “Vroeger 
toen het feest steevast eind augustus 
plaatsvond was het ook soms ‘snoei-
heet’,” zo weet een 77-jarige inwoon-
ster van ‘t Medler, die met haar naam 
absoluut niet in Contact wil, zich nog 
goed te herinneren. Ze bezoekt stee-
vast met haar familie het feest en werd 
daarvoor door een van de commissie-

leden van Stichting Oranjefeest Med-
lertol met gecomplimenteerd. “Het is 
mooi dat je d’r bunt.”

De negentigste editie van het Oran-
jefeest Medertol ging vrijdagmorgen 
van start met de kinderspelen op de 
ruime en prachtige accommodatie 
van Touwtrekvereniging Vorden voor 
leerlingen van basisschool De Kraan-
vogel uit Kranenburg. Nadat de open-

bare basisschool Medler in 1977 haar 
deuren moest sluiten werd de school 
samengevoegd met de katholieke 
school op de Kranenburg en ontstond 
in dat zelfde jaar de samenwerkings-
school De Kraanvogel.

Vrijdagavond was het tijd voor Med-
ler Live. Vier kinderacts en evenzoveel 
acts van volwassenen zorgden met en-
kele ruime pauzes voor een avondvul-
lend programma. Tot winnaars werd 
door het publiek Vera Berenpas (8) op 
blokfluit met het nummer Auld Lang 
Syne van Robert Burns en De Titelver-
dedigers (Peter Groot Nuelend, Stefan 
Groot Nuelend, Ilse Boersbroek, Hilde 
Boersbroek en Wendy Wenneker) met 
het nummer ‘Als de zon schijnt’ van 
Andre van Duin uitgeroepen. Zater-
dagmiddag werd de achttiende lus-
trumeditie officieel door wethouder 
Arno Spekschoor van de gemeente 
Bronckhorst geopend. “Jullie zetten 
met jullie feest duidelijk met de kin-
deroptocht in op de jeugd. De optocht 
is een prachtig kleurig schouwspel.” 
‘Weer of geen weer. Medlerfeest al 90 
keer’ was het motto van de optocht. 
Aansluitend gingen de kinder- en 
volksspelen van start. Dit jaar met 
onder meer het Keizerschieten (zie 
elders in Contact).

Het traditionele ringsteken met paard 
en dogcar werd ingeruild voor een 
gemotoriseerde versie met een ga-
tor. En het ringsteken in een geheel 
nieuwe dimensie. Zaterdagvond won 
Niels Groot Jebbink het vogelschie-
ten waaraan maar 42 schutters deel-
namen. “Vorig jaar hebben we het 
vogelschieten van de middag naar 
de avond verplaatst. Dat pakte goed 
uit mede omdat Oranje toen een WK 
duel op die avond speelde. Vanavond 
was de deelname inderdaad wat ge-
ringer,” aldus voorzitter André Knoef 
van Stichting Oranjefeest Medlertol.

Er was voor de nodige afkoeling gezorgd tijdens het Oranjefeest Medlertol.  

De nieuwe Keizer van het Oranjefeest Medlertol: Harm Boersbroek. 

Volop improvisatie tijdens 90ste editie 
Oranjefeest Medlertol

Nieuwe Keizer van Oranjefeest Medlertol 
neemt spontane waterduik 

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
. . .

Een greep uit onze nieuwe

ZUID-FRANSE ZOMERKAART

Gerookte forelfilets met mierikswortelcrème
***

Zuidfranse vissoep met rouille en croutons
***

Mosselen, gegratineerd met kruidenboter
***

Gamba’s met ratatouille en tagliatelle
***

Zeewolffilet met tomatensaus en venkel
***

Gegrilde tonijnfilet met antiboise
en pesto-courgettes

Kijk op www.degravinvanvorden.nl
voor de totale kaart

Stationsweg 24, Vorden. Tel. 0575-551227
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Seniorenconvent Bronckhorst

Subsidiebeleid Bronckhorst 
voorlopig nog in de steigers
Bronckhorst - Vrijdagmorgen 19 juni. 
Het Seniorenconvent Bronckhorst 
stapt onder aanvoering van haar 
voorzitter Fred Midden, de kamer 
van Wethouder Peppelman binnen 
voor de voortzetting van het half-
jaarlijkse overleg over de zaken van 
Zorg, Werk en Inkomen die de oude-
ren in Bronckhorst betreffen. Een 
voortzetting van het overleg van 7 
mei, waarin het convent was blijven 
steken in het gesprek over het subsi-
diebeleid van de gemeente. Het Se-
niorenconvent kreeg van gemeente-
wege een uitvoerige lijst aangereikt 
van alle activiteiten die door de vele 
organisaties, waaronder de Oude-
renbonden, worden aangeboden op 
het brede terrein van het ouderen-
beleid.

En of de heren van het Seniorencon-
vent voor de vervolgbespreking even 
wilden aangeven welke activiteiten 
huns inziens prioriteit verdienden en 
in aanmerking kwamen voor subsidie. 
“Een onmogelijke taak,” was het oor-
deel van het convent en dat werd door 
Fred Midden met verve onder woorden 
gebracht. “Die schifting kunt u van ons 
niet verlangen,” aldus Fred Midden.

“Wij vinden natuurlijk alles op de lijst 
voor subsidie in aanmerking komen. 
We weten wel dat het subsidiebeleid 
van de gemeente niet langer puur op 
de organisaties gebaseerd is, maar op 
de activiteiten die worden aangebo-
den. Maar het is niet aan de aanbieders 
om daar een etiket aan te hangen. Wij 
denken dat het in de eerste plaats een 
zaak is van de gemeente aan te geven 
onder welke voorwaarden activiteiten 
voor subsidie in aanmerking komen.”

Bal terug bij gemeente
Een duidelijk standpunt dat de bal 
weer voor de voeten van de wethouder 
bracht. En Antoon Peppelman nam de 
bal vakkundig aan en stelde een noti-
tie in het vooruitzicht, met de outline 
van het toekomstige subsidiebeleid 
van de gemeente op het terrein van de 
zorg voor ouderen.

Die notitie zal het Seniorenconvent op 
redelijk korte termijn bereiken en het 
convent heeft dan weer de gelegen-
heid om daar gericht op te reageren.

De wethouder wilde wel laten weten 
dat er kritisch zal worden gekeken 
naar ‘activiteiten die zichzelf wel kun-
nen bedruipen’, waarbij hij dacht aan 
bijvoorbeeld bridgen (kaartspelletjes) 
en het populaire bingo’en, hoewel dat 
ook wel weer activiteiten betreft waar-
aan aspecten zitten, zoals geheugent-
raining en concentratievermogen, die 
weer hoog aangeschreven staan. Eer-
der moet gedacht worden aan zaken 
met begrippen als ontmoeting, sociale 
contacten, bestrijding eenzaamheid, 
verbinden, educatie en voorlichting. 

“De jaarplannen van de organisaties, 
dus ook de ouderenbonden, zullen 
beoordeeld worden met die begrippen 
als leidraad voor de vaststelling van 
het subsidiebeleid,” meende de wet-
houder, die daarmee de bal onder zijn 
hoede nam om rustig te kunnen aan-
leggen voor een doeltreffend schot.

Rest van de agenda
Daarmee was het zwaarste punt van de 
agenda naar tevredenheid afgedaan. 
Bleven nog een paar pittig warme ko-
len over, te weten: de Participatieraad, 
het functioneren van de Sociale Teams 
en het wedervaren van de Gebieds-
ambtenaren.

Naar het oordeel van de wethouder 
functioneert de Participatieraad goed. 
Hij prees de open en constructieve op-
stelling. “De P. raad volgt het gemeen-
tebeleid kritisch en de gemeente is 
daar blij mee en vraagt graag om ad-
vies bij het vormgeven van het beleid,” 
aldus de wethouder.

En zo werkt alles op de manier zoals 
het bedoeld is: de Participatieraad 
houdt in de gaten (‘monitort’) het be-
leid als zodanig, terwijl de gemeen-
raad zich bezighoudt met het contro-
leren van de uitvoering van dat beleid.

Sociale Teams, Gebiedsambtenaren
Tenslotte woorden over het werk van 
de Sociale Teams: de wethouder me-
moreerde even dat men bij de Sociale 
Teams kan aankloppen als men vragen 
heeft op de terreinen van zorg, werk en 
inkomen. Peppelman kon met duidelij-
ke tevredenheid vertellen dat “inmid-
dels 920 mensen de weg naar de teams 
hebben gevonden, wat me een goede 
zaak lijkt, want er wordt zonder meer 
voorzien in een behoefte.”

Gebiedsambtenaren vinden hun werk 
primair in de sfeer van de uitvoering 
van het gemeentebeleid. Een voor-
beeld uit de praktijk: een gebiedsamb-
tenaar organiseert een bijeenkomst 
van inwoners uit een bepaalde buurt. 
Hij/zij doet dat om er achter te komen 
wat men het liefst wil met een strook 
bomen en struiken (Beleid: Plantsoe-
nendienst).

Uitkomst: struiken er uit en wilde bloe-
men er in. En aldus gebeurde het dat 
vroeg in het voorjaar met flink wat 
groot materieel de struiken er uit ge-
haald werden, de grond min of meer 
geëgaliseerd is en nu in de vroege zo-
mer de eerste bloemen hun kleuren-
pracht tonen. Het Seniorenconvent 
heeft met de wethouder afgesproken 
elkaar eind oktober weer regulier te 
ontmoeten op het gemeentehuis.
 
   

Wim de Lange
PR-functionaris Seniorenconvent

Bronckhorst - “Wist u dat …..de 
Achtkasteelentocht een unieke 
fietsroute is door het coulisseland-
schap van de Achterhoek, waarbij 
fietsers langs elf statige kastelen ko-
men en dat deze route in 2013 maar 
liefst 100 jaar bestond…..? Dat is het 
opmerkelijke begin van de folder 
van de VVV Bronckhorst over de be-
roemde fietstocht.

De oorspronkelijke route van Vorden 
langs acht kastelen kan worden uitge-
breid tot een route langs elf kastelen. 
Kijk, dat is nu een mooi voorbeeld 
van Achterhoekse ruimhartigheid en 
gastvrijheid: “Je denkt dat je acht kas-
telen te zien krijgt, maar mogelijk heb 
je er aan het einde van de tocht meer 
gezien. Ja, dat wist u misschien niet, 
maar er is meer ….!

Met ingang van het zomerseizoen 2015 
kun je niet alleen op woensdagen de 
tocht met een gids maken, maar ook 
op zaterdagen. Natuurlijk kun je met 
het routekaartje zelfstandig de route 
rijden; vele toeristen, maar ook inwo-
ners van Vorden en omgeving doen 
dat. Toch geeft het fietsen met een 
gids een extra dimensie aan de tocht. 
Zij kunnen het uitgebreider vertellen: 
met meer details bij het kasteel, met 
aandacht voor bezienswaardigheden 
onderweg, smeuïger en vaak door-
spekt met Achterhoekse humor.”

Uit heel Nederland en daarbuiten 
komen mensen naar Vorden om ‘De 
Achtkasteelenroute’ te gaan rijden. 
Het overgrote deel van de mensen 
die de VVV winkel in Vorden binnen-
lopen, informeren naar de fietstocht. 
Het is daarom een goed idee van de 
VVV Bronckhorst om het ook op za-
terdagen mogelijk te maken om met 
een gids te fietsen.
Het zestal gidsen was meteen en-

thousiast over het plan. Geen wonder, 
want iedere keer als ze met een vrolij-
ke groep mensen op pad gaan, genie-
ten zij zelf evenveel van de tocht langs 
Hackfort, ‘t Suideras, Den Bramel, Het 
Enzerinck, De Wildenborch, De Wier-
se, ‘t Medler, Het Onstein, ‘t Zelle, De 
Kieftskamp en Kasteel Vorden.

Interessante informatie over onder 
andere de vroegere en de huidige 
eigenaren en bewoners, architecto-
nische kenmerken en de tuinaanleg 
worden door de gids verteld. Geen 
spook ontgaat hen en uit de geschie-
denis van het kasteel diept men de 
anekdotes op. Dat is de extra dimensie 
die de deelnemers aan de fietstocht 
deze zomer kunnen beleven.
Heerlijk om niet op een routebeschrij-
ving te hoeven kijken of richtingbord-

jes te volgen, maar je ‘s zomers op 
woensdagen en op zaterdagen te laten 
leiden door een gids over een prach-
tige route van ongeveer 34 kilometer 
langs prachtige kastelen, maar zeker 
ook door prachtig bos, over heide en 
langs akkers.

Een betere invulling van een mooie 
zomerse dag rond Vorden dan de 
Achtkasteelentocht is nauwelijks 
denkbaar.
Vraag het maar eens aan de deelne-
mers die aan het einde van de tocht 
vol indrukken op een terrasje in Vor-
den zijn neergestreken. En nu weet u 
het……., dat kan nu ook op zaterda-
gen.
   

 ▶ www.vvvbronckhorst.nl

Bekveld - Op zondag 26 juli wordt 
er een oogstdag georganiseerd op 
het terrein van Recreatie- en Kin-
derboerderij Feltsigt met veel ver-
rassende onderdelen. Naast het 
oogsten van aardappelen, gras, bi-
ologische groentes en graan zijn 
er veel aanverwante activiteiten te 
zien en te beleven in de vorm van 
workshops, meehelpen op het land 
en producten maken in het nieuwe 
onderdeel ‘van Grond tot Mond’.

In ‘van Grond tot Mond’ worden een 
vijftal productie processen zichtbaar 
gemaakt voor het publiek. Als voor-
beeld moet men denken aan het pro-
ces van aardappel tot patat. Er is een 
lijn getrokken van het aardappelland 

naar de snackwagen en op deze lijn is 
onder andere te zien: de aardappelen 
op het land die worden gerooid, ver-
volgens gesorteerd, daarna gewassen 
en geschild, om vervolgens tot patat-
reepjes te worden gesneden. Als laat-
ste onderdeel in het proces worden de 
patatreepjes gebakken en zijn ze klaar 
om lekker opgegeten te worden.

Op deze manier zijn er vijf lijnen ge-
trokken waarin het publiek inzicht 
krijgt wat er allemaal voor nodig is om 
een kant en klaar consumptieproduct 
te verkrijgen. Dus na een bezoek aan 
de oogstdag weten de bezoekers van 
minimaal vijf verschillende producten 
met als basis graan, moestuin en aard-
appelen dus, hoe die zijn vervaardigd. 

Ook kan men deze dag genieten van 
een oldtimershow van oude trekkers 
inclusief parade en er zijn veel oude 
gereedschappen en gebruiksvoorwer-
pen op landbouwgebied. Er wordt ge-
dorst, gemaaid, gemaald, gehooid en 
gerooid op vele manieren die werden 
toegepast tussen 1900 en 2000.

Ook op het gebied van versnaperin-
gen komt de bezoeker niets tekort, 
want naast de producten die te ver-
krijgen zijn bij ‘van Grond tot Mond’ 
is er bij de Feltsigt bar naast de stan-
daard frisdranken ook pure appelsap, 
streekwijn en een lekker biertje te 
verkrijgen. Er is boerenijs, er zijn pan-
nenkoeken en nog veel meer.

Vijftal productie 
processen 
zichtbaar gemaakt

De Iesselschotsers zullen met mu-
ziek en dans de dag verder opfleuren 
in hun karakteristieke klederdracht 
met bijpassende instrumenten. Vanaf 
16.00 uur zullen de heren van de boe-
renrock formatie HIK het slotakkoord 
inluiden met hun hedendaagse show 
op het dors(t)feest. Het oogsten van 
de gewassen stopt om 18.00 uur en 
het dors(t)feest is om 20.00 uur ten 
einde.

Deze veelzijdige oogstdag is vanaf 
10.00 uur te bezoeken op de Bekveld-
seweg 5 in Bekveld, nabij Hengelo en 
is vooraf al te bekijken op de website 
en facebook.
   

 ▶ www.feltsigt.nl

Oogstdag bij Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld.

Gidsen: (v.l.n.r.) Jan Murray, Joke te Velthuis, Gerda Ellenkamp, Henk Wullink en 
Gerrit Vlogman. Jan Rigterink staat niet op de foto.

Verrassende activiteiten bij Recreatie- en Kinderboerderij Feltsigt

Oogstdag met lijnen: ‘van Grond tot Mond’

Ook deze zomer op zaterdagen met een VVV-gids

Unieke fietsroute: ‘De Achtkasteelentocht’

(Advertorial)

Rügen per luxe touringcar
Wegens groot succes organiseert 
VakantieXperts mobiel Hilde Hissink 
een 6 daagse busreis naar Rügen, 
een schiereiland in Noord-Duitsland. 
De bus vertrekt op 14 september 
2015 vanuit Wichmond.

Deze reis wordt samen met de Jong 
Intra Reizen uitgevoerd. Na de bij-
zonder gewaardeerde trips naar de 
Moezel, “Ontdek Rome”, Dresden /
Leipzig en Barcelona heeft de groep 
zelf gekozen voor Rügen. Veel deeI-
nemers hebben zich al aangemeld. 
Wilt u ook zo een liefhebber worden? 

Dat kan want er is nog gelegenheid 
om met deze gezellige trip mee te 
gaan. De vakantie begint al in Wich-
mond wanneer u in de bus stapt. 
Hilde gaat als extra reisleidster mee. 
Vragen over de hotelkamer of iets 
anders? Alles wordt geregeld. Uw 
reisleiding ter plaatse spreekt Ne-
derlands.
Voor meer informatie kunt u contact 
op nemen of u aanmelden bij:
Hilde Hissink
www.vx.nl/hilde
h.hissink@vx.nl
0575 560 886
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Lionsclub Bronckhorst helpt Stichting Jarige Job

Cheque overhandigd
Baak - Op woensdag 24 juni heeft de 
Lionsclub Bronckhorst een cheque 
van € 1000 overhandigd aan Marja 
Schaaf, een vertegenwoordiger van 
de Stichting Jarige Job. De president 
van de club, Adriana Achterkamp, 
overhandigde haar deze cheque in 
het bijzijn van de clubleden.

Daarna heeft Marja een korte lezing 
gegeven over de stichting en voor-
beelden laten zien van wat er zoal in 
een geschenkdoos zit.
De Stichting De Jarige Job heeft als 
doel verjaardagsdozen uit te reiken 
aan gezinnen die financieel niet in 
staat zijn om een verjaardag te vieren 
voor hun kind. In de doos zit een ka-
dootje voor het kind van de ouders, 

een kadootje van elk broertje en zusje, 
slingers voor in huis, traktatie voor de 
klas op school en voor de leerkracht. 
Daarnaast nog spullen om een ver-
jaardagstaart te bakken.

Hiermee kan het kind met veel plezier 
naar school gaan en zijn of haar ver-
jaardag vieren. Zonder dit melden de 
kinderen zich op de dag vaak ziek uit 
schaamte!
De LC Bronckhorst heeft over het 
verenigingsjaar 2014-2015 gemeend 
deze Stichting in aanmerking te laten 
komen voor één van de Goede Doe-
len. Het andere grote doel was onder 
andere een bijdrage aan de 3 gepriva-
tiseerde zwembaden binnen de ge-
meente.

   

Bezoekers maken programma Mañana Mañana definitief 

Line-up van de derde editie 
is compleet
Hummelo - Het programma van de 
komende editie van Mañana Maña-
na is compleet. Tijdens deze derde 
editie van het festival is er meer 
programma dan ooit. Met optredens 
van ruim 120 optredens op zeven 
podia door artiesten uit binnen- en 
buitenland, variërend in genre van 
blues, reggae, indie, rock, folk, al-
ternative en experimentele muziek. 
Bezoekers die naast de optredens 
ander vermaak zoeken worden niet 
vergeten, want het programma is 
interactiever dan ooit te voren. Kijk 
voor de line-up op de site.

Vissen en barbequeën
Men kan een vis uit de vijver henge-
len en deze direct laten bereiden op 
de barbecue, er is een kabelbaan over 
de vijver voor iedereen met een hekel 
aan lopen en zonder hoogtevrees. 

De omgeving kan verkend worden 
tijdens een solextour en in de nieuwe 
Universitipi worden door vooraan-
staande wetenschappers toeganke-
lijke colleges gegeven over onderwer-
pen met betrekking tot innovatie en 
duurzaamheid.

Voor een romantisch en spannend 
dinertje kunnen bezoekers onder be-
geleiding tot in de top van een boom 
klimmen om daar knus te picknicken.

‘Pimp je vader’,
oerkoken en slacklining
Relaxen en ontspannen is belangrijk 
op Mañana Mañana, maar apatisch in 
het gras zitten hoort daar natuurlijk 
niet bij.

Er zijn verschillende interactieve 
workshops als slacklining, hout snij-
den, boomklimmen, oerkoken en 
kunstwerken maken van afval. Ou-
ders met kinderen kunnen opgelucht 
ademhalien want de jongste Mañana 

Mañana bezoekers kunnen op pad 
met de boswachter, helemaal los in de 
Speelweide, hun vader opkalefateren 
tijdens de workshop ‘Pimp je vader’, 
een ontbijtje op bed maken voor hun 
ouders, ijs maken, een kijkje nemen 
bij de imker, insectenholletjes maken 
en ‘s ochtends aanschuiven bij de me-
dewerkers van Bibliotheek Oost-Gelre 
die voorlezen op de camping.

Natuur en cultuur voor iedereen
Een bos heeft ook geen drempels, dus 
waarom zou een festival in een bos 
dat wel hebben?

Cultuur en natuur moeten toegan-
kelijk zijn voor iedereen en daarom 
probeert de organisatie de prijzen zo 
laag mogelijk te houden, is het parke-
ren gratis, de toiletten en douches zijn 
gratis, het festivalterrein is zeer ruim 
van opzet en het programma klein-
schalig van aard.

Iedereen moet de ruimte hebben om 
er een relaxed weekend van te maken 
en om te kunnen genieten van al het 
moois op de verschillende podia.

Korting op kaarten tot 1 augustus
Kaarten bestellen kan via de website 
en bij alle vestigingen via Primera. Op 
dit moment zijn er nog zowel dag- en 
campingkaarten verkrijgbaar.

De organisatie adviseert echter om 
niet lang meer te wachten, aange-
zien er bij de afgelopen twee edities 
verschillende dagen stijf uitverkocht 
waren. Snelle beslissers kunnen ook 
nog gebruik maken van de ‘early bird’ 
korting die geldt tot 1 augustus.

Kijk voor kaartprijzen en andere infor-
matie op de Mañana Mañana website.
   

 ▶ www.mananamanana.eu

Vorden - Onder het moto ‘Uut in ‘t 
Kulturhus’ komt zaterdagavond 26 
september de Achterhoekse groep 
Boh Foi Toch naar Vorden voor een 
optreden in het Dorpscentrum.

Een optreden van deze band staat 
garant voor een gezellig feestje. De 
aanstekelijke muziek, uit een meng-
sel van zydeco en rock, maakt direct 
wat los.

Neem daarbij dat alle teksten in het 
Achterhoeks dialect zijn en de toon is 
gezet. Een dansje op een polka of wals 
als kan en mag op deze avond.

Aanstekelijke 
muziek in   
‘t Kulturhus

De kaarten voor dit optreden zijn nu 
in de voorverkoop bij het Kulturhus 
of bij de Bruna aan de Raadhuisstraat 
22. In de zomervakantie is het Kultur-
hus gesloten. Voor wie voor de geslo-
ten deur staat, de Bruna is een goede 
buur en daar blijven de kaarten ver-
krijgbaar.
Kaarten in voorverkoop € 10 aan de 
zaal € 15.
   

 ▶ www.bohfoitoch.nl Boh Foi Toch ‘Uut in ‘t Kulturhus’.

‘Uut in ‘t Kulturhus’

Boh Foi Toch op het podium in Vorden

Vordense tennisclub VTP

12e Dijkman Bouw Open Tennistoernooi

Ontdek Holland op z’n mooist: Hackfort anders bekeken

Excursie over kleinschalig landschap
Vorden - Het Achterhoeks coulisse-
landschap ademt nog de sfeer zoals 
de schilders van de Haagse School 
dat rond 1900 op unieke wijze wis-
ten vast te leggen. Wandel mee met 
een boswachter om het landschap 
door de ogen van schilders te bekij-
ken. Tijdens de excursie over land-
goed Hackfort komen de verschil-
lende iconische landschapskenmer-
ken aan de orde, zoals de molen, de 
koe en het geriefbosje. De excursie 
vindt zondag 19 juli plaats. Aanvang 
is 14.00 uur. Geïnteresseerden mel-
den zich aan via de website.

Al wandelend wordt het landschap 
vergeleken met dat op de schilderij-
en. Wat treft men tegenwoordig nog 

aan? De koe, icoon in het Hollandse 
landschap, is op Hackfort nog altijd 
op z’n mooist: grazend in de kasteel-
weide of liggend in de schaduw van 
een groep bomen met op de achter-
grond het kasteel. Tijdens de wande-
ling is er daarnaast extra aandacht 
voor de watermolen, geriefbosjes, de 
bloemrijke akkers en weides en het 
Hof van Hackfort. In de historische 
moestuin teelt Natuurmonumenten 
verschillende groenten, waaronder 
oude groenterassen als aardpeer en 
kardoen. Het is ook mogelijk zelf een 
route te lopen over Hackfort en infor-
matie te krijgen over de schilders van 
de Haagse School, te downloaden via 
de site, en op de smartphone via de 
speciale Routeapp, van Natuurmonu-

menten. De schilders van de Haagse 
School schilderden Nederland op zijn 
mooist, met grazende koeien, mo-
lens en frisse wolkenpartijen. Weis-
senbruch, Gabriëls, Mauve en andere 
schilders trokken erop uit en wisten 
het Nederlandse landschap op pak-
kende wijze vast te leggen. De op-
komst van de Haagse School hangt sa-
men met de toenemende waardering 
voor de natuur in eigen land. Dat uitte 
zich in de oprichting van Natuurmo-
numenten in 1905. In het Gemeente-
museum in Den Haag is een expositie, 
nog t/m 30 augustus 2015.
   

 ▶ www.natuurmonumenten.nl/
activiteiten

Vorden - De Vordense tennisclub 
VTP organiseert dit jaar voor de 
twaalfde keer het Dijkman Bouw 
Open Tennistoernooi. Dit toernooi 
mag, afgaande op de ervaringen in 
voorgaande jaren, rekenen op een 
flinke belangstelling. De organisatie 
verwacht zo’n 200 wedstrijden in de 
planning te kunnen opnemen. 

Een gezellige en gemoedelijke sfeer 
tijdens het toernooi is een belangrijke 
drijfveer voor de organisatoren. Wan-
neer dat gecombineerd kan worden 
met tennis van een goed niveau wordt 
het enthousiasme alleen maar groter. 
Traditioneel komen de deelnemers 
vooral uit Gelderland en Overijssel, 
maar de laatste jaren schrijven ook 
spelers uit Friesland, Utrecht en zelfs 
Duitsland zich in.

De categorieën waarin wordt ge-
speeld zijn 3, 4, 5, 6, 7 en 8 voor zowel 
enkel als dubbelpartijen. Het evene-
ment vindt plaats in week 33 van zon-
dag 9 t/m zondag 16 augustus op het 
VTP-tenniscomplex aan de Overweg 
te Vorden.

Iedereen is de hele week welkom om 
(gratis) te genieten van toptennis en 
op de donderdagavond (13 augustus) 

ook nog eens van gezellige live mu-
ziek. De inschrijving voor dit toernooi 
kan t/m 26 juli via www.toernooi.nl

Toernooiorganisatie (boven) Martine Dijkman, Ben Korenblik, Christiaan Brink-
horst, Lisette Dijkman, Henk Olthaar, (onder) Rogier Oonk en Henk Annevelink.

Marja Schaaf ontvangt voor Jarige Job een cheque van Adriana Achterkamp.
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30 - 12.30 uur
Dinsdag 17.00 - 20.00 uur
Woensdag & donderdag        13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.

De afgelopen 30 jaar is het aantal 
jeugdigen met overgewicht in Neder-
land behoorlijk toegenomen. De 8 
Achterhoekse gemeenten, de pro-
vincie Gelderland en de GGD haken 
hier op in met het project ‘Achterhoek 
in Beweging: gezonde jeugd - Struc-
turele Preventie van Overgewicht bij 
de Jeugd’. Het doel is de stijgende 
trend van overgewicht onder 0-19 
jarigen tegen te gaan door het stimu-
leren van bewegen, gezonde voeding 
en de rol van de ouders. 

Overgewicht in de Achterhoek
Uit metingen van de GGD (schooljaar 
2012-2013) blijkt dat overgewicht in 
de regio voorkomt  bij 11% van de 
5-/6-jarigen, 15% van de 10-/11-
jarigen en 15% van de 13-/14-jarigen. 
Reden voor de Achterhoek om aan de 
slag te gaan met een gezond gewicht 
voor jeugdigen. Meer bewegen, ge-
zonder eten en bewustwording spelen 
een belangrijke rol ter voorkoming 
van overgewicht onder de jeugd. 

Beweeg Wijs en Leef Wijs
Vanaf september 2015 worden de 
programma’s Beweeg Wijs en Leef 
Wijs aangeboden op alle Bronckhor-

ster basisscholen. Enkele scholen 
zijn hier nu al mee aan de slag, maar 
doel is om alle kinderen in Bronck-
horst op een passende manier meer 

te laten bewegen en te spelen. In het 
aanvullende programma Leef Wijs 
staat daarnaast voor elk kind gezond 
eten centraal. Scholen kunnen, door 
te werken met Leef Wijs, leerlingen 
bewust maken van goede voeding en 
gezond koken. Ook leren ze hoe je dit 
kunt toepassen in het dagelijks leven, 
zoals door gezond boodschappen doen. 

Lokale en regionale samenwerking  
Om de krachten te bundelen is een 
goede samenwerking lokaal en regio-
naal tussen gemeenten, zorg, sport en 
onderwijs belangrijk. De buurtsport-
coaches zijn hierin een belangrijke 
schakel. Ook worden afspraken met 
de basisscholen gemaakt en krijgen 
ouders handreikingen voor een 
gezonde (op)voeding. 

Het project Gezonde jeugd versterkt 
het in Bronckhorst lopende project 
Volwassenen op gezond gewicht en 
vice versa. De provincie zorgt voor 
cofinanciering van het project. 

Bronckhorst richt zich op gezonde jeugd met
‘Achterhoek in beweging’

Jeanne Wissink en Arie Vries zijn 
gebiedsambtenaren voor Bronck-
horst Oost (Zelhem, Halle, Halle-
Heide, Halle-Nijman, Varssel en  
Veldhoek). Zij zijn regelmatig in het 
gebied te vinden om u wegwijs te 
maken, handige tips aan de hand 
te doen en goed te weten wat er 
in de dorpen speelt. 

Om nog gemakkelijker met u in con-
tact te komen, zijn ze (bij toerbeurt) 
vanaf 7 augustus bij wijze van proef 
iedere eerste vrijdag van de maand 
10.00 tot 11.30 uur aanwezig in 
dorpshuis ‘de Korenaar’ in Halle. 

• Ideeën voor uw woonomgeving, 
maar weet u niet bij wie u terecht 
kunt voor hulp om uw idee verder 
uit te werken? 

• Iemand nodig om mee te denken 
over het organiseren van een 

 bijeenkomst/activiteit?
• Weten wat er in omliggende 
 dorpen gebeurt als het gaat om 

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

Aarzel niet en loop bij ze binnen. 
Ze gaan graag met u in gesprek en 
de koffie staat klaar! 

Loop binnen bij gebiedsambtenaren 
Jeanne en Arie 
in dorpshuis de Korenaar in Halle
op iedere eerste vrijdag van de maand 
tussen 10.00-11.30 uur
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Een gemeente neemt jaarlijks vele 
besluiten. Dit kan ook gaan over zaken 
die gevolgen kunnen hebben voor uw 
buurt. Bijvoorbeeld over een nieuw 
bestemmingsplan of een vergunning 
voor een evenement, verbouwing of 
het kappen van een boom. Ook nieuwe 
en aangepaste verordeningen vallen 
onder deze besluiten. In een verorde-
ning, zoals de Algemene Plaatselijke 
Verordening, staan regels waaraan 
inwoners en bedrijven in Bronckhorst 
zich horen te houden. Wist u dat wij 
deze besluiten alleen nog officieel 
publiceren op www.officielebekend-
makingen.nl? De rijksoverheid heeft 
hiertoe besloten. Om de informatie 
over Bronckhorst het gemakkelijkst 
te vinden, raden wij u aan te kijken op 
http://overuwbuurt.overheid.nl. Hier 
staat meer over de inhoud en hoe u 
kunt reageren door bijvoorbeeld een 
bezwaar of zienswijze in te dienen. 

E-mailservice
Een voordeel van het digitaal 
bekendmaken van allerhande 
besluiten is dat u envoudig op de 
hoogte kunt blijven van wat er in 
uw straat of buurt gebeurt. Hoe? 
Door u aan te melden voor de gratis 

e-mailservice op http://overuw-
buurt.overheid.nl. Na aanmelding 
ontvangt u steeds automatisch een 
mail in uw mailbox van de bekend-
makingen die u interessant vindt. 
Doen! Heeft u thuis geen computer? 
Dan kunt u tijdens onze openings-
tijden in het gemeentehuis terecht 
om stukken digitaal in te zien.

Wat valt er onder officiële bekend-
makingen?
De officiële bekendmakingen van onze 
gemeente bevatten o.a. de volgende 
aanvragen en (ontwerp)besluiten:
• Bestemmingsplannen
• Evenementenvergunningen
• Omgevingsvergunningen (bouwen, 

slopen, milieu, kappen etc.)
• Verkeersbesluiten
• Beleidsregels en verordeningen 

(bijvoorbeeld de subsidieverordening 
met bijbehorende beleidsregels)

Gemeentepagina’s 
In de rubriek Bekendmakingen en 
mededelingen op deze gemeente-
pagina’s vindt u wekelijks alleen nog 
een beknopt overzicht van de beslui-
ten, hieraan kunt u geen rechten 
meer ontlenen. 

Officiële besluiten bekendmaken 
doen we digitaal

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Jeanne Wissink Arie Vries



Op 2 juli organiseerden we een 
bijeenkomst voor geïnteresseerden 
over de procedures die lopen voor 
een mogelijke opvang van asielzoe-
kers op Het Kervel in Hengelo. Er 
lopen drie procedures; een verzoek 
van het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) voor medewer-
king van de gemeente en twee ver-
gunningaanvragen van de eigenaar 
van Het Kervel om het pand in orde 
te maken voor de opvang. Het ver-
zoek van het COA gaat om de periode 
van één jaar (tot 16 juni 2016) met 
mogelijk een verlenging. Het Kervel 
zou dan een aanvullende opvanglo-
catie worden voor 97 personen. De 
omgevingsvergunningen die de eige-
naar nodig heeft zijn voor bouwacti-
viteiten, monumenten, tijdelijke 
wijziging gebruik en brandveiligheid. 
Op www.bronckhorst.nl/avo staat 
de presentatie met uitleg over de 
procedures. Alle aanvragen worden 
tegelijkertijd behandeld.

Onveilig gevoel
De omwonenden zijn zeer ongerust. 
Ze voelen zich onveilig en vrezen de 
gevolgen voor hun mooie leefomge-
ving. De behandeling van het plan 
gaat hen veel te snel. Hoewel er 
begrip is voor de landelijke ver-
plichtingen om vluchtelingen op te 
vangen, is er ook grote twijfel of Het 
Kervel wel de juiste opvangplek is. 
Een buurtbewoonster sprak namens 
de buurt eerst de zaal toe. De achter-
grond van de asielzoekers is in som-
mige gevallen niet bekend, mensen 
zijn wellicht ziek of ernstig getrau-
matiseerd. Dit boezemt angst in. 
Temeer omdat in het verleden een 
asielzoeker een inwoonster uit Hen-
gelo om het leven heeft gebracht. 
Wie zijn de nieuwe buren? Hoelang 
blijven zij op Het Kervel? (De tekst 
van de toespraak staat op www.
bronckhorst.nl/avo) Een AVO is een 
opvanglocatie waar asielzoekers 
langere tijd zijn in afwachting van 
een woning ergens in Nederland. 
Maar er kunnen ook mensen terecht 
die meer tijd voor het onderzoek 
naar hun vluchtverhaal krijgen. De 
Immigratie- en Naturalisatie Dienst 
(IND) heeft een standaardonder-
zoeksprocedure. De meeste vluchte-
lingen kunnen in de eerste periode in 
een Proces Opvang Locatie (POL) 
verhoord worden. Voor sommige 
mensen is meer tijd nodig. Deze 
groep wordt dan al wel in een asiel-
zoekerscentrum, zoals een AVO, 
geplaatst. De uitkomsten kunnen 
alsnog inhouden dat ze weer terug 

naar hun land van herkomst moeten. 
Hier is het de omwonenden precies 
om te doen: je weet dus niet wat 
je binnenhaalt. Burgemeester 
Huijbregts bevestigt dit. En op vragen 
wie de veiligheid van omwonenden 
garandeert, antwoordt de burge-
meester dat de gemeente geen 
garanties voor veiligheid kan geven. 
Dat kan de overheid nooit. Ook niet 
in buurten zonder asielopvang. De 
gemeente is wel verantwoordelijk 
voor de openbare orde en veiligheid  
en kan alleen maatregelen nemen 
om onveiligheid zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het COA kan ook niet 
van te voren aangeven welke men-
sen gaan komen. Dat is afhankelijk 
van de vluchtelingenstroom. Op dit 
moment is de toestroom 1200 men-
sen per week (dat was 1200 mensen 
per maand). Het COA houdt wel de 
verdeling gezinnen/alleenstaande 
mannen in de gaten. De verhouding 
is ongeveer 40/60. De buurt heeft 
moeite met de grote groep alleen-
staande mannen. Een aantal aan-
wezigen woont op het terrein van 
Het Kervel. Er is geen directe afscher-
ming tussen deze woningen en de 
opvang. Een van hen vreest voor de 
veiligheid van zijn jonge gezin. 

Beheer
Op 1 juli sprak een buurtbewoner in 
bij de raadscommissie. De inspraak 
is terug te zien/horen op www.bronck-
horst.nl/avo. De buurt plaatst vraag-
tekens bij het beheer van Het Kervel. 
Tot 17.00 u zijn COA-medewerkers 
aanwezig, daarna is de eigenaar ver-
antwoordelijk voor het beheer. 
Asielzoekers mogen vrij bewegen en 
zitten niet opgesloten. Hoe wordt 
voorkomen dat mensen gaan rond-
hangen door verveling? Het COA ver-
zorgt dagbesteding. De huisregels 
van Het Kervel zijn ondergeschikt 
aan die van het COA. Hierover wor-
den afspraken gemaakt. De eigenaar 
moet fors investeren, dat is toch niet 
rendabel voor één opvangjaar? De 
eigenaar geeft aan alles doorgere-
kend te hebben. De gemeente toetst 
ook de financiële haalbaarheid van 
het plan. Is dit niet in orde, dan geen 
vergunning. Volgens de omwonen-
den is dit een schijnvertoning. De 
COA staat toch garant? Dit is niet het 
geval. Ook de COA wil een financiële 
onderbouwing zien. Investeringen 
die de eigenaar doet, zijn voor zijn 
eigen rekening en risico. Het COA 
kan vragen om verlenging van de 
opvangtermijn. De burgemeester 
verwacht dat dit ook gebeurt als de 

opvang er eenmaal is. Op dat 
moment moet het college weer 
opnieuw besluiten over de aanvra-
gen die dan worden gedaan. Een 
vraag om verlenging is het startpunt 
van een nieuwe onderhandeling, 
waarin de ervaringen van het eerste 
jaar worden meegewogen. Voor het 
bepalen van een locatie kijkt het COA 
of een pand geschikt is voor opvang. 
Dit proces loopt nog voor Het Kervel. 
Andere locaties zijn niet aan de orde 
omdat de eigenaar van Het Kervel 
zijn pand heeft aangeboden bij het 
COA. Via dit aanbod kwam het COA 
bij de gemeente terecht. De gemeen-
te is nu verplicht als vergunningver-
lener de aanvraag te behandelen. 

Ervaringen Doetinchem
De heer Hilferink van buurtcomité 
De Kruisberg uit Doetinchem deelt 
zijn ervaringen met de buurt over de 
opvanglocatie in zijn achtertuin. 
Hij herkent de emoties en onveilige 
gevoelens die de mensen hebben. 
Wel constateert hij dat de Kervel-
omwonenden goed geïnformeerd en 
betrokken zijn. Hij adviseert hen zich 
te bundelen in een buurtcomité en in 
gesprek te gaan en blijven met de 
gemeente en het COA. In Doetinchem 
was binnen 2 maanden een 
opvanglocatie geregeld in het gevan-
genisgebouw De Kruisberg. De 
opvang in Doetinchem stopt per juli 
2016. Dat is een harde afspraak. Zijn 
buurt zag de opvang op een gegeven 
moment als burgerplicht en accep-
teerde het, maar wel met deze harde 
afspraak. Volgend jaar zit de plicht 
erop. Hij vergelijkt de situatie met 
het binnenhalen van het paard van 
Troje. Niet de asielzoekers zijn het 
punt, maar alles eromheen. De wijk 
wordt overgenomen door het COA, 
de gemeente, de media en bezoekers. 
Ook de relaties in de buurt verande-
ren. Er zijn voor- en tegenstanders. 
Met deze bijkomende effecten had 
niemand rekening gehouden. Zijn 
advies is ook: trap niet in de valkuil 
om alle incidenten te melden. Het 
leven wordt daardoor niet leuker én 
de relaties verslechteren. De opvang 
in Het Kervel is gekoppeld aan de 
locatie in Doetinchem. Als Doetinchem 
volgend jaar stopt, gaat Het Kervel 
dan ook dicht? Dit hoeft niet het 
geval te zijn. Een AVO is gekoppeld 
aan een grote locatie. In Zutphen 
is pas een opvanglocatie voor 
ca. 800 asielzoekers geopend. 

Buurtcomité
Burgemeester Huijbregts besluit de 
avond met de opmerking dat het hele 
immigratievraagstuk niet door de 
buurt en Bronckhorst is op te lossen. 
De grote vraag is: hoe kunnen we 
leven met 100 asielzoekers in de 
buurt? De burgemeester vraagt de 
omwonenden na te denken over 
oprichting van een buurtcomité die 
gesprekken met de gemeente voert 
over deze zaak. De buurt krijgt een 
vast aanspreekpunt binnen de 
gemeente. Eind augustus verwacht 
de gemeente een besluit te kunnen 
nemen op het verzoek van het COA. 
De vergunningen hebben ook nog 
hun mogelijkheden voor bezwaar, 
zienswijzen en/of beroep.

Uitleg procedures tijdelijke opvanglocatie 
asielzoekers op Het Kervel

Wist u dat...
... ook taxussnoeisel waardevolle 
grondsto� en bevat? Deze sto� en worden 
gebruikt voor de productie van medicijnen 
tegen kanker. Circulus-Berkel zamelt 
daarom zo veel mogelijk taxussnoeisel in 
voor stichting Vergroot de Hoop.

Met het inleveren van het jonge snoeisel 
levert u een belangrijke bijdrage aan de strijd 
tegen kanker. Jong en schoon snoeisel van de 
Taxus baccata kunt u tot 31 augustus kosteloos 
inleveren bij één van de Recyclepleinen of 
brengpunten bij u in de buurt. Kijk daarvoor op 
www.circulus-berkel.nl. Hier leest u ook hoe u 
het snoeisel aanbiedt. Doet u mee?

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente 
maakt hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren wij 
u over wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stel-
len. Dit gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook 
via deze gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en 
gesprekken. Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handi-
ge info voorbij komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u: 

Het historische gemeentehuis van Hengelo staat te koop voor 129.000 euro. 
Een bijzonder pand op een mooie plek midden in Hengelo. De koper is vrij 
om de invulling van het gebouw te bepalen. Het pand wordt in de huidige 
staat verkocht. Wij verwach-
ten wel dat geïnteresseer-
den met een concreet plan 
komen. Is dit uw kans? Ruim 
3.000 mensen zagen dit 
bericht op facebook, dus 
wellicht komt er snel nieuws. 

Vrijwilligers maken veel mogelijk. Zij zorgen ervoor dat activiteiten en 
taken waar minder geld voor is, toch door kunnen gaan. De gemeente 
Bronckhorst is trots op al het zichtbare en onzichtbare werk dat vrijwilli-
gers doen. Het maakt Bronckhorst een mooie plek om te leven. Daarom sti-
muleert en ondersteunt de gemeente vrijwilligerswerk. Vandaar dat wij 

regelmatig tweets plaatsen over 
leuke vrijwilligersklussen met een 
link naar de speciale vacaturebank 
voor vrijwilligerswerk. www.
bronckhorst.nl/vrijwilligerswerk. 
Neem eens een kijkje!

 Tweets van de maand

wellicht komt er snel nieuws. 

regelmatig tweets plaatsen over 
leuke vrijwilligersklussen met een 
link naar de speciale vacaturebank 
voor vrijwilligerswerk. www.
bronckhorst.nl/vrijwilligerswerk. 
Neem eens een kijkje!

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) 
of like ons op facebook 
(www.facebook.com/gemeentebronckhorst)!

De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van 
gevonden en verloren  voorwerpen. Elke maand  voeren wij gevonden 
 voorwerpen waarvan de wettelijke bewaar-
termijn is verstreken af.  

Via www.bronckhorst.nl/gevonden vindt u een 
 overzicht van alle gevonden voorwerpen die bij 
ons zijn  aangemeld. Bent u iets kwijtgeraakt, 
kijk dan eens op de website naar deze lijst. 
Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons 
ook bellen, via tel. (0575) 75 02 50.

Gevonden en verloren voorwerpen

De zomer is begonnen en daarmee 
de tijd van feesten, festivals, evene-
menten of samen met vrienden op 
vakantie. Voor jongeren zijn dat 
momenten waarop ze eerder in 
de verleiding kunnen komen om 
alcohol te drinken. Als ouder wil je 
niet dat je kind al op jonge leeftijd 
met alcohol in aanraking komt. 
Kijk voor tips op 
www.hoepakjijdataan.nl 

Blijf consequent
Ook als uw kind naar een festival, 
evenement, feestje of voor het eerst 
zonder ouders op vakantie gaat, is 
het belangrijk dat u consequent 
regels blijft stellen. U wilt toch ook 
dat uw kind met een gezond stel 
hersens opgroeit?  In de wet staat dat 
er onder de leeftijd van 18 jaar geen 
alcohol gekocht of geschonken mag 
worden. Ook kunnen jongeren onder 

de 18 als zij alcohol bij zich hebben 
een boete krijgen. 
Vanaf 2014 is de leeftijd voor kopen 
en bezit 18 jaar, wegens het uit-
gaansgeweld, opnames in zieken-
huizen (comazuipen) en bovendien de 
schadelijkheid van alcohol op de her-
senontwikkeling van jongeren.

Enkele tips
• Spreek van te voren af dat uw kind 

tijdens het feest, festival of op 
 vakantie niet drinkt
• Op www.hoepakjijdataan.nl klik je 

via > naar een filmpje waarin een 
moeder met haar zoon praat, die 
voor het eerst zonder zijn ouders 
op vakantie gaat

• Feest thuis? Maak samen met 
 uw kind alcoholvrije cocktails. 
 Kijk voor leuke ideeën op 
 www.happydrinks.nl

• Blijkt dat uw kind bij thuiskomst 
toch gedronken heeft, bespreek dit 
dan de volgende dag op een rustig 
moment. Geef duidelijk aan dat u 
niet wilt dat uw kind drinkt 

Nix is de afspraak, niet drinken 
onder de 18!

Een zomer van NIX: geen alcohol onder de 18!



Zwemmen in rivieren en kanalen is 
populair in de zomer, maar ook erg 
gevaarlijk. Ondanks een zwemverbod 
in vaargeulen en bij bruggen, sluizen 
en havens, zijn er jaarlijks gewonden 
en doden te betreuren. Rijkswater-
staat waarschuwt daarom: zwem 
niet in rivieren en kanalen! 
 
Kramp en onderkoeling
Zwemmen in rivieren en kanalen is 
om een aantal redenen gevaarlijk. 
Door onverwachte temperatuurs-
wisselingen in het water, als gevolg 
van stroming en plotselinge diepte, 
kunnen zwemmers kramp krijgen en 
onderkoeld raken. Soms is het dan 
lastig of zelfs onmogelijk om nog 
verder te zwemmen. 
 
Gevaar scheepvaart
Scheepvaart heeft een zuigende wer-
king: zwemmers verliezen het van de 
sterke stroming en draaikolken die 
daardoor ontstaan. Het kan gebeuren 
dat iemand die veilig in ondiep water 

denkt te staan, wordt meegetrokken 
met het terugtrekkende water. 
Verder zijn zwemmers vanaf een 
schip nauwelijks zichtbaar; een groot 
schip kan bovendien niet direct vaart 
minderen of uitwijken. 
 
Kribben en strandjes
Langs de rivieren en tussen de 
kribben ontstaan vaak natuurlijke 
strandjes. Hoewel deze ertoe lijken 
uit te nodigen, geldt de waarschuwing 
voor zwemmen ook hier. Juist rondom 
de kribben kan de stroming verrader-
lijk zijn.
 
Zwemmers riskeren boete
Zwemmen is op veel plaatsen niet 
alleen gevaarlijk, maar ook verboden: 
• In de vaarweg van rivieren
• In kanalen
• In de buurt van wachtplaatsen of 

afmeerplekken voor schepen
• In de buurt van een brug, sluis, 

stuw of ballenlijn
• In de routes van veerponten

• In en rond havens
• In snelvaargebieden
• Op plekken die specifiek aangewezen 

zijn als verboden gebied
 
Wie wel zwemt op een van deze 
plaatsen riskeert behalve persoonlijk 
letsel een boete van 140 euro. Mobiele 
verkeersleiders van Rijkswaterstaat 
patrouilleren op het water om de 
regels te handhaven en zwemmers 
voor te lichten. 
 
Spring niet van bruggen
Ook duiken en springen van bijvoor-
beeld bruggen en sluizen is gevaarlijk 
en niet toegestaan. Daar komt bij dat 
door het vaak troebele water de diepte 
niet in te schatten is. Ook kunnen 
onzichtbare voorwerpen op de bodem 
zoals fietsen en winkelwagentjes, 
verwondingen veroorzaken. 
 
Toch veilig zwemmen in natuur-
water?
Er zijn veel plaatsen in Nederland 
waar veilig gezwommen kan worden 
in natuurwater. De veilige zwemloca-
ties staan op www.zwemwater.nl. 
Er is ook een gratis zwemwater-app 
met gegevens van honderden zwem-
locaties. De waterkwaliteit van deze 
locaties wordt in de zomer scherp in 
de gaten gehouden door Rijkswater-
staat, waterschappen en provincies. 
 
Meer informatie
Kijk op www.rws.nl

Zwem niet in rivieren en kanalen!

Per 1 augustus 2015 stopt de Stich-
ting Peuterspeelzalen Bronckhorst 
(SPSB) met het peuterspeelzaalwerk. 
Met ingang van deze datum nemen 
de kinderopvangorganisaties Avon-
turijn, Juut & Co en Markant de taken 
over. In de nieuwe situatie verzorgen 
de kinderopvangorganisaties 7 uur 
peuteropvang gedurende 40 weken 
per jaar, verdeeld over twee dag-
delen. Dit was 5 uur. Voor peuters 
met grote taalachterstand komt 
10 uur opvang beschikbaar in het 
voorschoolse educatie traject (VVE). 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht 
dit VVE-traject aan te bieden. 
Bronckhorst heeft 24 van deze 
VVE-peuterplaatsen. Op alle kinder-
opvanglocaties in de gemeente kunnen 
VVE-dagdelen aangeboden worden 
onder professionele begeleiding.

Kinderopvangtoeslag
Omdat in de nieuwe situatie de peu-
terspeelzalen onder kinderopvang-
organisaties komen te vallen, komen 
ouders vanaf dan in aanmerking voor 
een tegemoetkoming in de vorm van 
kinderopvangtoeslag van de Belas-
tingdienst. Voor ouders die geen 
gebruik kunnen maken van de kin-
deropvangtoeslag (bijvoorbeeld 
alleenstaande ouders zonder werk, 
of gezinnen met (g)één inkomen), 
koopt de gemeente peuterplaatsen 
in. Hiervoor zijn formulieren beschik-
baar bij de kinderopvanglocatie.

Informatie
Gaat uw peuter naar de peuterspeel-
zaal? Neemt u dan contact op met 
de kinderopvangorganisatie die de 
peuterspeelzaal overneemt. Zij kan 
aangeven wat de overgang precies 
voor u als ouders betekent. 

Terugloop 0-4 jarigen
De bezetting van peuterspeelzalen 
en kinderopvangcentra loopt terug 
door het dalende aantal 0-4 jarigen. 
Omdat het voor de kwaliteit en de 
bedrijfsvoering belangrijk is dat een 
voorschoolse voorziening een goed 
bezetting heeft, kan samenvoeging 
van peuterspeelzaalwerk en kinder-
opvang zorgen voor behoud van 
deze voorschoolse voorziening. 

Per 1 augustus gaat peuterspeel-
zaalwerk over in peuteropvang

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

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

Baak:
• Bonte Koeweg 4, realisatie van een nieuw melkrundveehouderijbedrijf, ontwerp-bestemmingsplan 

met milieueffectrapport en ontwerp-omgevingsvergunning
• Kerveldijk ong., aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Zutphen-Emmerikseweg 127, intrekken omgevingsvergunning slopen van een gebouw, vergunning 

geweigerd

Bronckhorst:
• Diverse wegen, organiseren van halve marathon Doetinchem, vergunning verleend

Bronkhorst:
• Bakerwaardseweg 2, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Kasteelweg 5, functiewijziging koetshuis (aanvraag 15,juni 2015 ingetrokken) en 30 juni 2015 

aanvraag ontvangen

Drempt:
• Veenweg 4, het veranderen deuren van schuur, aanvraag ontvangen 
• Zomerweg 19A, bouwen opslagruimte, aanvraag ontvangen

Halle:
• Fortstraat 7a, wijzigen gebruik gebouw en daarbij behorende gronden, vergunning verleend
• Halle Heide, buitengebied Halle Heide en verplaatsingslocatie Halle Heideweg 43/43a Halle, 
 rectificatie ontwerpbestemmingsplan en de PlanMer met aanvulling
• Pluimersdijk 25, organiseren van kamperen met jeugdwerk, vergunning verleend
• Tulnersweg 2, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Hengelo (Gld):
• Bleekstraat 3, ontheffing drank- en horecawet tijdens kermis Hengelo 2015, vergunning verleend
• Roessinkweg 26, bouwen recreatiewoning, vergunning verleend (eerder afgegeven vergunning 

wordt hierbij ingetrokken)
• Spalstraat 3, ontheffing drank- en horecawet tijdens kermis Hengelo 2015, vergunning verleend
• Wichmondseweg nabij nr. 34, aanleggen uitrit en duiker, vergunning verleend
• Wichmondseweg en parallelweg N316, ontheffing voor motorvoertuig met kenteken 24-XK-ZK, 

ontheffing verleend

Hoog-Keppel:
• Burgemeester van Panhuysbrink 1, organiseren Volksfeest Keppel en Eldrik, vergunning verleend

• Monumentenweg 30 (sporthal De Hessenhal), organiseren van Kruisbergtocht, vergunning verleend

Hummelo:
• Kampermanstraat nabij nr. 2, kappen es, aanvraag ontvangen
• Kasteellaan 1, het organiseren van Mañana Mañana 2015, vergunning verleend
• Tolstraat 6, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Zelhemseweg 1, kappen eik, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Bronkhorsterstraat 5A, aanleggen uitrit, vergunning verleend

Toldijk:
• openbare ruimte kruispunt Zupthen-Emmerikseweg, Kruisbrinkseweg en Hoogstraat, Normaal-

rotonde, straatnaam toegekend
• Bronkhorsterstraat 5A, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Wolfsstraat 1, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning voor activiteit milieu en veranderen 

van bedrijf, vergunning verleend en melding beoordeeld

Vorden:
• Centrum, organiseren van Zomerfeesten, vergunning verleend
• Galgengoorweg 17 en 22, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Kerkstraat 17A, registreren speel-leergroep Ot en Sien in Landelijk register kinderopvang, 
 vergunning verleend
• Schuttestraat 7, verbouwen jongveestal, aanvraag ontvangen
• Veldwijkerweg 1, brandveilig gebruik gebouw, ontwerp besluit

Wichmond:
• Dorpsstraat 6a, vergroten woning, aanvraag ontvangen
• Dorpsstraat 25, plaatsen portocabine, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Ambachtsweg 14, wijzigen gebruik bedrijfsruimte, procedure termijn verlengd 
• Eckhorsterstraat 6a, bouwen paardenverblijf, aanvraag ontvangen
• Frans Halsstraat 21, brandveilig gebruik gebouw, buiten behandeling 
• Frans Halsstraat 66, bouwen garage-berging, vergunning verleend
• Heidenhoekweg 9, aanleggen schutbuis, vergunning verleend
• Lageweg 8, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Magnoliaweg 1B, aanbrengen reclame, vergunning verleend
• Marktplein, organiseren van zomeravondconcert Union, vergunning verleend
• Nijmansedijk 9, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Ruurloseweg 30Z 106, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• Vincent van Goghstraat 72, organiseren van Septemberfeesten Zelhem, vergunning verleend

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek blijkt dat onderstaand persoon niet woont op het adres waar hij ingeschreven staat. 
Wij hebben betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om op zijn persoons-
lijst op te nemen dat zijn adres onbekend is. Hierdoor wordt hij opgenomen in het Register van 
Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk 
verplicht om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de BRP/RNI. 
Om te komen tot een zorgvuldig besluit stellen wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid 
om binnen twee weken na deze publicatie informatie over het huidige woonadres te verstrekken. 
Ontvangen wij binnen twee weken geen nadere adresinformatie dan schorten wij bijhouding van 
de persoonslijst. Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon: 

Naam geboren op Voornemen uitschrijven naar   
Gerrits, Reindert 05-09-1963 Onbekend 

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



Recycle Wijzer: nieuws over inzameling en recycling voor de gemeente Bronckhorst

Uw container schoon en fris

Een warme zomer, we kijken ernaar uit! Maar warmte 

heeft een schaduwzijde: afvalcontainers kunnen voor 

nare luchtjes zorgen en ongedierte aantrekken. 

Hieronder een paar tips om deze ongemakken te 

voorkomen.

  Deponeer uw afval zo droog mogelijk in de

container. Laat groente- en fruitafval bijvoorbeeld 

eerst uitlekken in de gootsteen en laat gemaaid 

gras een dagje drogen. 

  Gebruik van composteerbare gft-zakjes voorkomt 

dat er gft in de groene container achterblijft en 

vermindert de kans op ongedierte.

  Laat het deksel van uw container een 

stukje openstaan met een blokje hout tussen 

het deksel en de containerrand.

  Plaats de container zoveel mogelijk in de schaduw.

  Reinig de container na het legen met water en 

(groene) zeep. 

  Ouderwetse mottenballen schrikken ongedierte af, 

een paar bolletjes in de container is voldoende. 

  En last but not least: verse klimop is gif voor 

maden. Leg zo nu en dan een paar takjes op 

de inhoud van de container. 

Wilt u meer weten?

Op onze website www.circulus-berkel.nl vindt u veel

informatie waaronder tips voor afvalscheiding en het

voorkomen van afval. U kunt contact met ons opnemen via 

het digitaal loket op de site of Servicenummer 0900 9552 

(regulier tarief). 

Geef uw grijze container een paar weken vakantie
Wist u dat u restafval ook zelf weg kunt brengen? In de meeste kernen vindt u één of meerdere milieuparkjes. Op deze parkjes 

vindt u speciale ondergrondse restafvalcontainers. De container opent u met uw afval- of milieupas. Wilt u in de vakantie geen 

rekening houden met inzameldagen van restafval, of uw grijze container eens goed schoonmaken? Laat de grijze container na 

de laatste inzameldag leeg en breng uw vuilniszak zelf weg. Voor het gebruik van de restafvalcontainer betaalt u € 1,88 per 

inworp (een zak van maximaal 60 liter). De gemeente verrekent dit met uw afvalsto� enhe�  ng. 

Let op: Heeft u een ‘oude’ afvalpas met streepjescode? Dan heeft u voor het gebruik van de restafvalcontainer een nieuwe

pas nodig. Deze vraagt u kosteloos aan via het Servicenummer van Circulus-Berkel: 0900 9552 Meer informatie op

www.circulus-berkel.nl  

Gratis plastic tasjes in de ban
Gaat het zo mee?

Textielcontainer: ook versleten kleding,
lappen en schoenen welkom!

Dopper, trendy en 

duur aam waterflesje

Steeds vaker hoor je in winkels na het afrekenen ‘gaat het zo 

mee?’ in plaats van ‘wilt u een tasje?’. Winkeliers lopen daarmee 

vooruit op het verbod op het gratis uitdelen van plastic tasjes bij 

de kassa per 1 januari 2016.

Het landelijke verbod moet bijdragen aan ‘het verantwoord

omgaan met grondsto� en en afval voorkomen’, aldus

staats secretaris Mansveld. De stap is een antwoord op een 

Europees akkoord dat in 2014 is bereikt over het internatio-

naal terugdringen van het gebruik van plastic tasjes.

De grondstof voor de meeste soorten plastic is aardolie. 

Het is bekend dat fossiele brandsto� en als olie, net als 

veel andere grondsto� en, in de nabije toekomst opraken. 

Wie bedenkt dat deze grondsto� en de basis vormen 

voor eigenlijk alles wat we doen, begrijpt dat we op zoek

moeten naar nieuwe gewoonten en oplossingen. Het ge-

bruik van duurzame tassen in plaats van plastic tassen bij-

voorbeeld.

Zwerfvuil
Waarom geen plastic tasjes meer? Veel tasjes belanden als 

zwerfvuil in de natuur, breken nauwe lijks af en vervuilen het 

milieu ernstig. Het beeld van ‘plastic soep’ in oceanen staat 

inmiddels bij bijna iedereen op het netvlies. Plastic komt 

in kleine deeltjes in vogels en vissen en op de zeebodem

terecht, waardoor het leven daar verstikt. 

Schoenen te krap? Zomerkleding van vorig jaar uit de mode? 

Kleding, ander textiel of schoenen; alles wat u niet meer

gebruikt kunt u natuurlijk weggeven of is welkom in de tex-

tielcontainer. Maar textiel hoeft voor de textielcontainer niet 

draagbaar te zijn! Ook versleten of kapotte kleding, lappen, 

knu� els, oude vitrage of vodden mogen in deze containers. 

Niet draagbaar betekent niet onbruikbaar!

een sappakje een tweede 

leven krijgt? Net als een lege 

doos, jouw sneakersok met 

gat en 1001 andere dingen. 

Als alles natuurlijk gescheiden 

wordt ingezameld. 

Van veel grondsto� en uit ‘afval’ worden nieuwe 

dingen gemaakt. Zo wordt een plastic fl esje een

cd-hoesje, tennisbal, slaapzak, fl eece-trui, drinkbeker 

of gewoon weer een plastic fl esje… 

Gooi jouw fl esje dus in de goede bak of  gebruik een 

herbruikbare drinkfl es. 

je van plastic fl esjes of oude kleren hele leuke 

dingen kunt maken? Kijk maar eens op onze website 

www.circulus-berkel.nl 

Van niet-draagbaar textiel worden de vezels hergebruikt, 

net als bij papierrecycling. Met deze vezels worden

bij voorbeeld dekens, isolatiematerialen, vulmaterialen of 

poetsdoeken gemaakt. Deponeer uw textiel in een gesloten 

zak in de container, schoenen bindt u per paar aan elkaar.

Let wel: vochtig of zwaar bevuild textiel hoort niet in de 

container… 

Minder plastic tasjes, afval beter scheiden, minder restafval pro-

duceren; het draagt allemaal bij aan een duurzame toekomst 

met minder afval en meer grondsto� en. Maar hoe organiseert 

u het verminderen en scheiden van afval in en rondom uw 

eigen huis? Of hoe voorkomt u het gebruik van plastic tasjes? 

Heeft u goede ideeën of tips? Te mooi om niet te delen? 

Deel ze met ons en andere inwoners. Stuur uw tip (met

of zonder foto) voorzien van uw naam en adres naar

info@circulus-berkel.nl en maak kans op één van de trendy 

tassen of doppers. Geef in uw e-mail uw voorkeur aan. 

Hergebruik! 
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Steeds meer over-

heden, organisaties en burgers nemen initiatieven om te zorgen 

voor minder plastic, meer recycling, en minder zwerf afval. Ook 

de gemeente Bronckhorst en Circulus-Berkel werken aan 

ver mindering van plastic bij het afval. Dit doen we in de eer-

ste plaats door het mogelijk maken van hergebruik. Zo kunt u

plastic verpakkingen gescheiden aanbieden of zelf weg-

brengen. Een succes volle stap omdat de meerderheid van de 

inwoners hier goed gebruik van maakt. Gemiddeld voert een 

huishouden zo’n 16 kg plastic verpakkingen per jaar geschei-

den af. Een groot deel wordt hergebruikt, en dat is milieuwinst!  

Preventie = voorkomen
Naast hergebruik richten we de aandacht op preventie: 

zorgen dat er minder plastic wordt gebruikt én dat 

minder plastic uiteindelijk afval wordt. Daarvoor doen 

we ook graag een beroep op uw creativiteit en inzet. 

Wat kunt u doen om bijvoorbeeld het gebruik van plastic

tasjes te verminderen? Stuur ons uw tip en maak kans op 

een opvouwbare ecoshopper of trendy dopper. Hoe? Lees 

daarvoor even verder. 

Kies voor elkaar. 
Minder afval, meer grondsto� en.

Wij uw tip?
U een trend

y tas of du
ur ame dopper

!

Wist je ook dat.. .

Wist je dat.. .

Opvouw
bare eco

shopper
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Wie het kleine niet eert, is het grote 
niet weert… Bronkhorst… Wereld-
erfgoedwaardig? Of je dit nu leest 
met een vraagteken of een uitroepte-
ken, het heeft je in de greep of krijgt 
je in de greep. Denk er maar eens 
over na en slaap er gerust een paar 
nachten over.

door Paul Kok
   

Wat is nu de reden dat er weekeinden 
vol, zo ook in de vakantietijd parkeer-
plaatsen voor de toeristen goed gevuld 
worden met auto’s, campers, motor-
fietsen en thans de elektrische fietsen. 
Bronkhorst heeft kennelijk een aan-
zuigende werking voor Hét Publiek cq 
onze gasten. Je behoeft er geen onder-
zoek naar te doen, want men komt al-
lemaal om de tijden van weleer te mo-
gen aanschouwen. Een min of meer 
nostalgisch verlangen. Het heeft na-
tuurlijk ook een meerwaarde en men 
krijgt hier de gelegenheid ook geeste-
lijk te ontspannen tijdens een wande-
ling en aansluitend op een terrasje te 
onthaasten na een drukke werkweek.
De bescheidenheid van de stad Bronk-
horst met rond 40 veelal Rijksmonu-
mentale boerderijachtige woningen 
is door de eeuwen de redding van de 
stad geweest.
De economische klok heeft hier dui-
delijk stilgestaan en dit is natuurlijk 
ook mede oorzaak dat wij dit moois 
hebben kunnen en mogen behouden. 
Vergeet natuurlijk niet dat we het moe-
ten doorgeven aan een volgende gene-
ratie, want wij zijn ook maar een klein 
schakeltje in de tijd, die echt voort tikt.

Historie, achtergronden, top lande-
lijke schoonheid en verder de stap 
naar de waardering richting Unesco 
Werelderfgoed…
Ons land heeft enige unieke histori-
sche ‘beeltenissen’ op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst geplaatst gekregen. 
We noemen bijvoorbeeld de Amster-
damse Grachtengordel, de Molen-
reeks van Kinderdijk, het Ingenieur 
Wouda Stoomgemaal te Lemmer en 
het beroemde Rietveld Schröderhuis 
te Utrecht… Zo is recent ook het mooie 
Van Nelle fabriekscomplex te Rotter-
dam opgenomen.
Laat ik noemen dat al deze Rijksmo-
numenten een tóp uitstraling voor 
ons land tot ver over de grens hebben. 
Soms gaat het ook over een verbond 
van monumenten, want één grachten-
pand in Amsterdam maakt nog geen 
grachtengordel, doch zien we de Kei-
zersgracht, Prinsengracht en Heren-
gracht etc. als geheel, dan krijgen we 
een beeld met een top Internationale 
uitstraling. Zo is het natuurlijk ook met 
de molens van Kinderdijk, want één 
molen is een bescheiden monument, 
doch de groep van 19 molens is een 
Wereldmonument en denk ook eens 
aan de Beemster in Noord-Holland 
een droogmaling met vier eeuwen ge-
schiedenis. Vergelijk dit gerust met de 
Deltawerken van rond een halve eeuw 
geleden.
Mag ik u dan uiterst beleefd de aan-
dacht vestigen op een klein stukje Ne-
derlands-, Europees- en wie weet -mo-
gelijk- toekomstig Werelderfgoed en 
wel onze kleinste stad van het land… 
Bronkhorst, 10 km zuidelijk van Zut-
phen gelegen aan de oostelijke oever 
van de Gelderse IJssel met 100 inwo-
ners. Het is einde Middeleeuwen in de 
huidige omvang ontstaan en heeft een 
grote geschiedenis achter de rug.
Het slot op de kasteelheuvel is niet 
meer, zo ook de bescheiden verdedi-
gingswerken, veelal grachten en mu-
ren met stadspoorten. Deze verdedi-
gingsmuren waren bescheiden van 
aard en toch kreeg deze stad al weer 
in 1482 stadsrechten en is altijd een 
ministadje gebleven vanwege het gro-
tendeels ontbreken van economische 

activiteiten met het zgn. achterland en 
dit is nu het unieke en de kracht van 
Bronkhorst geweest.
Het heeft de eeuwen getrotseerd, noem 
het maar overleefd en door de econo-
mische bescheidenheid heeft de stad 
amper welvaart gekend. Dit laatste is 
natuurlijk de redding van Bronkhorst 
met haar vele monumenten. Vergelijk 
het gerust met Schokland, eveneens 
Werelderfgoed.
Was Bronkhorst -ook in economische 
zin- iets groter geweest dan thans de 
huidige 40 woningen, veelal Rijksmo-
numenten, dan had de sloophamer 
zijn werk gedaan en was de huidige 
schoonheid gewijzigd in eenheids-
worst. Derhalve richten wij ons thans 
in de richting van de Nederlandse 
Unesco Werelderfgoed commissie…
Dat een mogelijke bescherming nog 
zeker tien of meer jaar zijn beslag zou 
nemen is geen probleem. Een gede-
gen onderbouwing van een plaatsing 
op de Werelderfgoedlijst is van uiterste 
belang.

Een levend verleden…
Iedere staat, aangesloten bij de VN 
en UNESCO heeft wel top historische 
objecten welke op deze Internationale 
lijst geplaatst zijn. Inmiddels meer dan 
duizend over deze aardbol ver-spreid. 
Altijd grote objecten van wereldfaam, 
honderden tot duizenden jaren oud. 
De Amsterdamse grachtengordel is 
ook groots met honderden historische 
panden uit de 17e en 18e eeuw. Het 
bescheiden Schokland heeft met na-
me onderliggende geestelijke waarde 
en wel de strijd te overleven met en 
ook tegen de elementen. De vis werd 
ook hier duur betaald, het is ons allen 
bekend. Schokland is een museum, 
maar Bronkhorst nog steeds een le-
vende stad en daar wil ik nu juist de 
aandacht op vestigen. Kijk nu eens 
met andere ogen naar de bescheiden-
heid van het stadje Bronkhorst met 
navenant een klein aantal straatjes op 
twee handen te tellen. Soms 5 tot10 
veelal monumenten in een straatje en 
dit zijn dan tevens de grootste straten 
en soms 1 tot 3 historische panden. We 
zijn er zuinig op en het leeft gelukkig 
nog, want je kunt de klok niet stilzet-
ten, laat staan terugzetten. Noem het 
levend erfgoed van m.i. Wereldfaam. 
Vele inwoners van de Randstad zeg-
gen: “Watte, pardon Wat zegt U… 
Bronkhorst? Waar ligt dat, nooit van 
gehoord! Men behoeft zich hiervoor 
niet te schamen, want je komt er en 
wie weet heb je gelijk een gevoel van 
monumentale vlinders in je buik. Zo-
wel de inwoners als ook de gasten, 
toeristen vinden er rust en geborgen-
heid. Dit laatste werkt misschien wel 
beter dan een volle pillendoos van de 
dokter.

Stadsboerderij aan de Bovenstraat 10. Tekening: Paul Kok

Bronckhorst... Werelderfgoedwaardig Leven van en mét historie
Als inwoners leven we van en mét 
onze historie en ontwikkelen deze 
gepast voort in de tijd. Bronkhorst 
is vooral geen museum met vitrines, 
het leeft! Wonen op de eerste plaats, 
werken op de tweede plaats en toe-
risme op de derde plaats. Dit alles 
moet vooral binnen afgesproken 
kaders en in evenwicht blijven!

Zelf ben ik bewoner van één der inko-
mende wegen en zie ik de buitenland-
se kentekens van toeristen, veelal mo-
numenten geïnteresseerden voorbij 
komen. Kentekens uit Duitsland, Bel-
gië, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, 
Italië, Spanje etc. Ongetwijfeld zullen 
neringdoenden deze monumenten-
genieters in hun winkel, galerie of aan 
de dis krijgen. Neen… het is hier voor-
al géén Volendam of Giethoorn en dit 
zal het ook niet worden!
Heeft Bronkhorst dan meerwaarde? 
Voor mij als initiatiefnemer richting 
een toekomstige plaatsing op de We-
relderfgoedlijst volmondig JA!
We hebben het maar gemakshalve 
over de kleinste stad van ons land en 
misschien wel één der kleinste steden 
op deze aardbol en vanuit dit per-
spectief is het nog niet zo gek om deze 
Internationale Werelderfgoedlijst ook 
eens te betrekken op de stad Bronk-
horst. Trouwens ik heb volstrekt geen 
moeite dat dit nog één tot twee decen-
nia zou mogen gaan duren. Je groeit 
er naar toe en wie weet maakt de ge-
neratie na mij de plaatsing op deze 
belangrijke Werelderfgoedlijst mee. 
Willen we dit, dan zullen we toch een 
eerste stap moeten maken, nietwaar?
De bescheiden economische ontwik-
keling van toch wel ruim vijf eeuwen 
heeft een grootse uitstraling en aan 
de andere zijde een -toeristisch- ver-
langen. Er is een waardevol verbond 
tussen alle Rijksmonumenten, doch 
ook het vervangend bouwen na bijv. 
stadsbranden. Als geheel heeft het 
een verbroederende warme sfeer en 
de architectuur kenschetst zich als 
eenvoud ten top.
Alle bewoners zijn liefhebbers van 
‘het oude’ en ze hebben hier zelfs nog 
een bescheiden schutterij, die wie 
weet in deze economisch moeilijker 
tijden weer een taak toebedeeld gaat 
krijgen, waarvoor politieagenten geen 
tijd meer hebben. Het is een invul-
ling naast het jaarlijks feestgedruis in 
de eerste week van september, de be-
roemde Bronkhorster Kermis met het 
eeuwenoude 15e eeuwse schutters-
gilde voorop. Noem het een vorm zgn. 
‘naoberhulp’ en zo stonden de Bronk-
horster stadspoorten eeuwen geleden 
reeds wagenwijd open voor vluchte-
lingen als Hugenoten en Joden.

Maar terug naar de Unesco Wereld-
erfgoedlijst…
Bronkhorst laat in zijn bescheiden 
ontwikkeling alle rangen en standen 
zien van eens een feodale maatschap-
pij. Het voormalig adellijk goed, het 
‘Slot Bronkhorst’ op de kasteelheuvel, 
een kern met voornamere panden 
midden in de stad en meer naar bui-
ten de eenvoud van de landarbeider 
in combinatie met de bescheiden 
middenstand. Ze konden eeuwen 
niet buiten elkaar en dit lijkt me nu 
typisch potentieel te hebben voor 
wie weet binnen tien of meer jaar 
een toekomstige toetreding tot deze 

Werelderfgoedlijst. Inderdaad… een 
oude spreuk wordt weer springlevend 
en wel: “Wie het kleine niet eert is het 
grote niet weert...”
Deze Werelderfgoedlijst heeft tien 
universele criteria van waarde, inter-
actieve menselijke waarden. Bijvoor-
beeld een interactie tussen architec-
tuur of technologie, monumentale 
kunsten, stadsontwerp of landschaps-
ontwikkeling.
Laten we stellen een exceptionele ge-
tuigenis van een culturele traditie of 
een samenleving die nog voortleeft. 
Zo ook een bijzonder voorbeeld van 
een traditionele menselijke bewo-
ning. In het bijzonder kwetsbaarheid 
tengevolge van onomkeerbare veran-
deringen.
Het gaat me thans te ver om alle his-
torie te beschrijven, tenslotte ligt er 
veel geschreven historie opgeslagen 
in bibliotheken, o.a. de bibliotheek 
van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed te Amersfoort en de Konink-
lijke Bibliotheek (KB) te Den Haag, 
zo ook de archieven van kerk en adel 
door de eeuwen heen. (KB: ‘Over de 
drempel van 1996’ een beeld op 1000 
jarig Steenderen en Bronkhorst)

Welkom in Bronkhorst voor de Ne-
derlandse Unesco Commissie…
Mevrouw Andrée van Es, voorzitter 
en Hooggeleerde leden van de Neder-
landse Unesco Commissie. U met uw 
Hooggeleerde leden heeft bijzondere 
interesse voor historie en cultuur. Laat 
mij vrijblijvend uw interesse opwek-
ken om eens een bezoek te brengen 
aan de kleinste levende stad van het 
land, Bronkhorst en u een rondleiding 
aanbieden opdat u een beeld krijgt 
van de schoonheid van deze kleinste 
stad van ons land met volwaardige 
stadsrechten sedert 1482.
Let wel… nóg steeds een levende stad 
en ieder jaar komt er weer nieuwe ge-
schiedenis bij zonder het oude te ver-
liezen. Dit is en lijkt ons nu Werelderf-
goedwaardig!
Graag laat ik het u persoonlijk zien, 
want ongetwijfeld zijn er onder u 
commissieleden, die hier nog nim-
mer zijn geweest en zelfs de naam 
Bronkhorst mogelijk (nog) niet eens 
kennen, doch wie weet een warm 
verlangen krijgen dit moois eens van 
dichtbij te mogen aanschouwen. U 
bent welkom en zoals wij zeggen… de 
koffie staat bijna klaar op onze histo-
rische hoeve in deze mooie omgeving.
Mag ik u en uw commissieleden per-
soonlijk uitnodigen voor een uitvoe-
rige rondleiding en het zal fantastisch 
zijn als u allen mijn uitnodiging zou 
willen en kunnen aanvaarden. Geen 
enkel bezwaar dat dit in het komen-
de najaar zal kunnen plaatsvinden. 
Ik begrijp uitermate goed dat u vóór 
Bronkhorst eventueel op een Wereld-
erfgoedlijst geplaatst zou willen, kun-
nen of mogen worden (en hier gaat 
in alle geledingen veel discussie aan 
vooraf gedurende één decennium of 
meer) er tot 1000 plus pagina’s aan 
erfgoedbehoudende tekst geprodu-
ceerd zal moeten gaan worden.

Zover is het echter nog niet, eerst een 
kennismaking met uw commissie. 
Wij is tenslotte meer dan ik nietwaar? 
Eerst een informatieve ronde langs 
onze schoonheid en… proef de tijden 
van weleer.

Muldershuis tegenover tegenover de Bronkhorster Molen. Tekening: Paul Kok Een Bronkhorster keuterboerderijtje. Tekening: Paul Kok
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door Han Neijenhuis

Laatst weer een flink stuk de Achterhoek ingereden. Vanuit Zutphen eerst 
naar Lichtenvoorde, naar de Eurostudio van Walter Nienhuis. Vervolgens 
door naar Voorst (Oude IJsselstreek), in één van de uiterste puntjes van de 
Achterhoek, voor een interview met countryzanger en vrachtwagenchauffeur 
Hans Venneman.

Dan ben je al met al een aardig stuk 
van huis. Of, zoals mijn oude vader 
dat altijd zegt, ‘Dan buj un mooi hötj-
en onderweg’. Mijn ouders spreken 
dialect. Mijn vrouw, als Achterhoek-
se boerendochter, ook. Maar ik heb 
het om de een of andere reden nooit 
goed geleerd, dus ik ben er geen held 
in. Met terugwerkende kracht toch 
jammer. 

Maar aan de andere kant, ik versta 
het best. Dus een mooi hötjen onder-
weg. Dat is het zeker vanuit Zutphen. 
Mooie reis. Vorden, Kranenburg, bij 
Ruurlo rechtsaf, Zieuwent en nog zo 
wat dorpjes en kernen. Muziekje aan 
in de auto en ik rij het relaxed en met 
plezier. Onwillekeurig denk ik dan 
even aan het boekingskantoor waar-
mee ik in een ver verleden veel sa-
menwerkte. Die hadden dan een op-
treden geboekt bij Schiller in Aalten 
en waren in de stellige overtuiging 
dat dat ergens bij mij om de hoek is. 
Als ik dan vertelde dat ik er een klein 
uurtje voor moet rijden, dan vielen ze 
haast achterover van hun stoel.

Ach, het zijn dezelfde randstedelin-
gen die denken dat Enschede hier 
een kwartiertje vandaan ligt en Ilse 
De Lange een Achterhoekse zange-
res noemen. Maar anderzijds moet 
ik bekennen dat ik ervan opkeek hoe 
ver het is van Rotterdam tot pakweg 
Goes. Daar had ik ook geen idee van. 
Zo is het dan ook weer.

Maar waar ik vooral over mijmer als 
ik zo door het platteland rij, zijn m’n 
optredens van heel lang geleden. 

Lichtenvoorde is wat dat betreft een 
bijzondere plaats, want in februari 
1979 beleefde ik daar als jong broekie 
m’n live-debuut in de bovenzaal van 
de helaas afgebrande Möllekoare.

Twee jaar later, Koninginnedag 1981, 
speelde ik daar met mijn toenmalige 
band Blackbury Accident weer, toen 
beneden in de grote zaal. Dat was 
nogal een legendarisch optreden. 
We hadden net onze zelfgebouwde 
installatie voor magnesiumbommen 
klaar, hetgeen de opening van ons 
optreden een extra sensationeel tint-
je moest geven. Maar terwijl wij nog 
boven in de kleedkamer zaten en het 
publiek rustig z’n eerste biertje weg-
dronk, knalde op het podium ineens 
onze spectaculaire bommenshow af. 
Kwestie van de verkeerde stekker in 
het verkeerde stopcontact ofzoiets. 
Behoorlijk gênant was het wel.

En zo heeft iedere plaats z’n herinne-
ring. We speelden in 1981 op de twee-
de editie van Paaspop in Zieuwent. 
Samen met SSST (Stichting Spontaan 
Samen Tekeergaon - geweldig toch!) 
van Ferdy Jolij en de hardrockband 
Lazy uit Eibergen. Lazy vond ik enorm 
stoer, vooral omdat hun drummer 
zo’n gave zilverkleurige drumkit met 
twee bassdrums had.

Aalten, Lintelo, Bredevoort, Vragen-
der, ook allemaal van die dorpen en 
kernen met een herinnering. Het zal 
wel komen doordat we in die tijd een 
Aaltense manager hadden, want we 
speelden vaak in die omgeving. Die 
eerste keer in i’Varca. Ik zie nog de 

zaal voor me na afloop van het optre-
den. Bezaaid met lege pullen Grolsch. 
Of die keer in Attica in Aalten. Dat in 
de pauze van ons optreden ineens 
Wimken van Diene in de kleedka-
mer zat. Schoenen op tafel, biertje 
in de hand. Dat maakt indruk op een 
17-jarige. En Ons Huis in Bredevoort, 
ook zo’n geweldige avond gehad. Het 
publiek stond aan het eind van het 
optreden massaal bij ons op het po-
dium. Wat een mooie sfeer!

Niet dat we zo’n geweldige band 
waren, maar de recht-toe-recht-aan-
rock sloeg gewoon altijd goed aan 
in de Achterhoek. Bijna altijd, want 
ook gingen we een keer flink op onze 
muil. Dat was tijdens een talenten-
jacht, voorjaar 1981, in Zaal Sche-
persveld in Aalten. De eerste ronde 
kwamen we glansrijk door. De jury, 
met daarin onder meer de net bij 
Vandenberg spelende Dick Kemper, 
noemde ons ‘eigenlijk te goed voor 
deze wedstrijd’. Terloops sprak Kem-
per nog van ‘een hele goede ritme-
sectie’, welke woorden onze bassist 
André en ik vervolgens nog lange tijd 
enthousiast hebben gebezigd richting 
onze collega-bandleden. 

‘MIJMEREND DOOR DE 
ACHTERHOEK’

BEHIND  CORNERTHE

BEHIND THE CORNER viert de Achterhoekse muzikant, 
brengt de talentvolle Achterhoekse popcultuur in kaart 
en ontwikkelt een groeiend interactief document .

DRUMMERSTOK:
BOB HOGENELST
Geboren 26-9-88 te Doetinchem. Komt 
uit Zieuwent, woont momenteel in 
Amsterdam

Wanneer kwam je voor de allereerste 
keer in aanraking met drums?
“Als kind zat ik altijd op de pott’n en 
pann’n van mien mooder alle polle-
pels die ik maar kon vinden kapot te 
houwen. Casettebandjes van Boh Foi 
Toch en Normaal draaien en dan mooi 
een beetje mee knappen op die em-
mers. Ik was nooit per se alleen maar 
op de drums aan het letten maar vond 
het gewoon leuk om met de muziek 
mee te spelen. Blijkbaar zat er toch 
een drummer in mij want het orgel, 
dat ook in de keuken stond liet ik altijd 
met rust.”

Neem ons eens mee in je bandverle-
den en -heden.
“Ik speel momenteel in Birth of Joy 
en een paar andere projecten. Birth 
of Joy is hiervan het meest serieuze. 
We hebben elkaar als bandleden leren 
kennen op de Herman Brood Acade-
mie op de allereerste dag tijdens de 
allereerste opdracht. Thee Hammer is 
een improvisatieproject met muzikan-
ten uit verschillende bands bij elkaar 
geraapt. We repeteren nooit en staan 
gemiddeld zo’n een keer per maand 
op het podium.

Baskar is een instrumenteel spacefunk 
bandje met wat vrienden uit Leiden. 
De toetsenist van Birth of Joy speelt 
hier ook bij en in eerste instantie was 

deze band opgezet voor het afstude-
ren van de toetsenist aan het conser-
vatorium van Rotterdam.” 

Zijn er andere instrumenten naast 
drums die je speciale belangstelling 
hebben, beheerst of die je graag zou 
willen kunnen bespelen?
“Jazeker, gitaar. Ben gek op slide spe-
len. En harmonica, eigenlijk alles wat 
maar met blues te maken heeft. Bas-
gitaar gaat ook wel redelijk en piano 
ook wel een beetje. Verder lijkt het 
me erg cool om een blaasinstrument 
te spelen, bijvoorbeeld saxofoon of 
trompet.”

Waar ga jij je de komende tijd muzi-
kaal gezien zoal mee bezig houden? 
En wat zijn je plannen voor de verde-
re toekomst?
“Ik ben bijna afgestudeerd. Nog één 
vak inhalen en dan heb ik recht op 
mijn diploma. Dus dat heeft nu even 
prioriteit. Verder blijf ik met Birth of 
Joy gewoon heel veel spelen en heb ik 
straks na school ook wat meer tijd om 

aandacht in de andere bands waar ik 
in speel te steken. Ook heb ik de laat-
ste tijd erg veel verschillende dingen 
opgenomen dus ik denk dat die maar 
eens moeten worden uitgebracht. 
Met Birth of Joy gaan we eind van dit 
jaar een nieuw studioalbum opnemen 
en daar moet nog veel voor worden 
geschreven. Verder weet ik het nog 
niet zo goed allemaal. In ieder geval 
ook even een beetje vakantie houden 
want daar ben ik wel aan toe!”

Welke drumanekdote mag in dit in-
terview absoluut niet ontbreken?
“Een anekdote voor muzikanten in het 
algemeen maar die zeker ook voor 
drummers opgaat: Zitten, Stemmen 
en Swingen. Oftewel: geen gedoe met 
effect pedalen, ‘sound maken’, shiny 
spullen hebben of dat soort bullshit, 
gewoon stekker erin en knappen met 
die zooi…”

Lees de complete rubriek Drummer-
stok van Mike Visser op www.be-
hindthecorner.nl/popmagazine

Maar door al die complimenten gin-
gen wel naast onze schoenen lopen. 
We zouden die bandjeswedstrijd wel 
even winnen. Die arrogantie brak ons 
een week later in de finale flink op. 
Van de vier bands - ik herinner me 
verder Skid Row en Yaffin Gale - wer-
den we derde. Gedeeld derde, ge-
loof ik zelfs. Dus eigenlijk waren we 
gewoon laatste. En minstens zo erg: 
mijn toenmalige vriendinnetje heeft 
me de hele avond niet aangekeken. 
Zij wilde even niets met die omhoog-
gevallen rockdrummer en de rest van 
zijn band te maken hebben. Zo sta je 

dan ineens weer met beide benen op 
de grond. Wat ook zo hoort hier.  

Dat gaat er dan allemaal door me 
heen tijdens zo’n autoritje. Mooie 
streek, prachtige herinneringen. Vo-
rig najaar speelde ik trouwens weer 
in Aalten met mijn huidige band The 
Etta James Experience. Het houdt 
niet op namelijk met die bandjes. Dit 
keer was het weer eens in Schiller. Ik 
was weer een mooi hötjen onderweg. 
Een heel eind vanuit Zutphen de Ach-
terhoek in. En als vanouds een gewel-
dig mooie avond gehad.

Discussieer mee op Behind The Corner

STOPPEN MET RECHT PRATEN WAT KROM IS
door Johan Godschalk

Stel je bent een ervaren en succesvolle Achterhoekse popmuzikant. En daar 
hebben we er gelukkig nogal wat van in onze regio. Je hebt al jaren bewezen 
dat je tot de regionale, nationale of zelfs internationale top behoort door middel 
van jouw composities, albums, studio-ervaring, optredens en algehele carriè-
reopbouw. En je geeft bij het reguliere muziekonderwijs in de regio aan dat je 
heel graag deze schat aan expertise in een gestructureerde vorm wilt overdra-
gen aan de jonge generatie Achterhoekse popmuzikanten. Liefst samen met an-
dere Achterhoekse topmuzikanten in een gedegen programma van workshops, 
lessen of anderszins wil je hen leren en inspireren. Maar helaas, dan krijg je nul 
op rekest want je hebt het befaamde conservatoriumpapiertje niet in handen. 
Met gezond verstand denk je dan: ‘hier klopt toch iets niet?’ 

Laat Behind The Corner het platform 
zijn waar deze discussie gevoerd wordt. 
Laten we samen met het onderwijs de-
ze formele barrières slechten. Lef to-
nen en het regionale muziekonderwijs 
openstellen voor deze topmuzikanten 
die van onschatbare waarde zijn voor 
de nieuwe popgeneratie. Uiteindelijk 
gaat muziekonderwijs toch om plezier 
en inspiratie? Dát is exact wat onze ei-
gen topmuzikanten dankzij hun erva-
ring en expertise als geen ander kun-

nen bieden. Samen met medewerkers 
van twee andere Nederlandse instel-
lingen heb ik als onderdeel van een Eu-
ropees cultureel netwerk onderstaand 
artikel geschreven. Het gaat over deze 
afstand die er nog altijd bestaat tussen 
het informele en het formele leren in 
ons huidig onderwijssysteem, en dus 
ook binnen het muziekonderwijs.

Lees verder op
www.behindthecorner.nl/popmagazine

BEHIND THE CORNER KENNISBANK
door Meindert Bussink

Een van mijn beweegredenen voor het Behind the Corner Popmagazine is een 
levendig debat over de stand en toekomst van de Achterhoekse popcultuur. 
Wat hebben we tot nu toe bereikt, welke plannen en keuzes worden er op dit 
moment gemaakt en waar gaan we met z’n allen naar toe, of nee, waar willen 
we met z’n allen naar toe?

Om een dergelijk gesprek goed te kun-
nen voeren, moeten alle deelnemen-
de partijen weten waar men het over 
heeft. Met zowel het Behind the Corner 
Popmagazine als de nieuwe Behind the 
Corner Kennisbank hoop ik naast onder 
meer de informatieve boeken van het 
Poparchief Achterhoek Liemers een ba-
sis kennisniveau over de Achterhoekse 
popcultuur te creëren en deze te ver-
reiken met landelijk relevante informa-
tie. Vooralsnog is de Behind the Corner 
Kennisbank slechts een lijstje met links 
naar artikelen, maar het Behind the 
Corner Popmagazine wordt inmiddels 
al een interessante doorzoekbare data-
base op basis van de toegevoegde tags.
Hierdoor hoop ik dat Achterhoekse 

muziekondernemers, politici en muzi-
kanten in de komende jaren belezen 
en weloverwogen stilstaan bij bijvoor-
beeld de sluiting van jongerencentra, 
het wel of niet ondersteunen van oe-
fenruimten, podia en het muziekonder-
wijs en welke gevolgen regulering van 
alcohol en geluidsnormen hebben voor 
het Achterhoekse popklimaat.
Zoals menigeen wellicht weet, haal ik 
veel mosterd bij ome Frank vandaan. 
Hij kon op eloquente wijze muziek ma-
ken, belangrijke thema’s aan de kaak 
stellen in zijn teksten en deze ook op 
geraffineerde uitleggen voor de came-
ra. Hij was eigenwijs, maar ook belezen 
en wees op assertiviteit: go to the libra-
ry and educate yourself.

Foto: Caroline Vuagniaux



Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, sier-
hekwerken, poorten en nog veel 
meer!

Verkoop en plaatsen verschillen-
de soorten omheiningen, afraste-
ringen, schuttingen en nog veel 
meer!

Verkoop van diverse merken, nieu-
we en gebruikte aanhangwagens, 
paardentrailers, veetrailers. 
Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Lieve

juf Gerda
 
bedankt voor alles

We zullen je missen 

Je schoolkinderen

Kasteel Vorden 
Bezichtiging

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

Feesten, partijen, recepties 
en rondleidingen 

(op afspraak)

Restaurant ‘t Kasteelhaantje 
met natuurterras

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

Voor Restaurant Specials kijk op 
 Kasteelhaantje 

of op onze website of bel 06-15584641 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

Leestenseweg 10        7207  EA Zutphen        T 0575-521796       
M 06-55072626        E info@heijinkbouw.nl        

www.heijinkbouw.nl

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

Leestenseweg 10        7207  EA Zutphen        T 0575-521796       
M 06-55072626        E info@heijinkbouw.nl        

www.heijinkbouw.nl

We hebben ze weer!

Dagelijks vers
geplukte aardbeien 

Fam. van Amerongen
Schuttestraat 12, Vorden 

0575-556408

BEEREN ONDERGOED 
‘OOK BIJ U OP MARKT’
Woensdagmorgen:  BORCULO
Vrijdagmorgen:  VORDEN
Zaterdag (hele dagmarkt):  ZUTPHEN

Franken Ondermode Zutphen - www.conta.nl

Kettelerij Bloembinderij v.o.f.
Ons bedrijf heeft ‘vakantiesluiting’
van ma. 13 juli t/m di. 11 augustus.
Deze periode kunnen wij u niet te woord staan

en/of opdrachten uitvoeren.
Voorafgaande diverse kortingen van 8 t/m 11 juli!
Hof van Kettelerij 2 • 7251 DS  Vorden • Tel. 0575-551508
website: www.kettelerij.nl • e-mail: info@kettelerij.nl

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

ZOMERSE TEMPERATUREN!

ZONNIGE KORTINGEN 
OP HORREN EN DIVERSE 

BUITENWERINGEN
 

Vraag in de winkel naar
de vele mogelijkheden.

Maandaanbieding JULI

Zomer-
sluiting

In de periode van 
13 juli t/m 9 augustus
is Ons Huis vanwege
 vakantie gesloten

met uitzondering van 
uitvaarten en condoleances.

volg ons op:

Voetbalvereniging Ruurlo
organiseert in samenwerking met  

Autobedrijven Ruesink BV
de wedstrijd:

RUURLO 1 - DE GRAAFSCHAP 

Datum:
Donderdag 16 juli 2015

Aanvang:
19.00 uur

Plaats:
Sportpark ’t Rikkelder in Ruurlo

Toegangsprijzen:
t/m 12 jaar: gratis

van 13-17 jaar: € 4,00
(inclusief consumptiemunt)

vanaf 18 jaar: € 7,00
(inclusief consumptiemunt)

Gastspelers bij Ruurlo:
Leon Hoijtink en Nick te Veldhuis 

(Longa ’30), Ruben Boonk (Sportclub 
Lochem), Jelle Kornegoor (DEO) en 

Wietse Knoef (SVBV- Barchem).

Leden  en donateurs hebben vrij toegang.

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Culturele Atlas Zelhem

Kunstenaars gezocht
Regio - De Culturele Atlas Zelhem zoekt kunstenaars die de mooiste schilde-
rijen kunnen maken van de voormalige zeven Zelhemse molens.

De Culturele Atlas Zelhem is een 
werkgroep van de Stichting Zelhems 
Erfgoed. Zij stelt zich ten doel schil-
derijen en foto’s van kunstenaars die 
Zelhemse onderwerpen hebben vast-
gelegd in schilderij of andere kunstui-
tingen, aan te kopen en te exposeren. 
De stichting wil de zeven Zelhemse 
molens in hun glorietijd als schilderij 
aan hun collectie toevoegen.
Zij nodigen hier kunstschilders voor 
uit, om in overleg samen met hen 
hiervoor de mooiste zeven molens in 
het formaat 50x70 aan de collectie toe 
te voegen. Voor dit project zijn ook 
gelden beschikbaar gesteld door de 
werkgroep Zelhemse molens, even-
eens vallend onder de Stichting Zel-

hems Erfgoed. De zeven Zelhemse 
molens staan afgebeeld op de website 
www.oudzelhem.nl onder Molens. 
Van al deze gemaakte werken, aan-
gekocht of niet, zal de Culturele Atlas 
Zelhem in 2016 een zomerexpositie 
over molens gaan maken in de Gale-
rie Bibliotheek Zelhem. Een Jury zal 
de ingestuurde werken gaan beoorde-
len. Schilderijen van andere molens 
binnen de gemeente Bronckhorst 
kunnen bij voldoende ruimte ook een 
plaats krijgen bij deze expositie.
Belangstellende kunstschilders die 
aan dit project aan mee willen wer-
ken, kunnen contact opnemen met 
H.M. Somsen, telefoon (0134) 621011 
of mail: somsen@oudzelhem.nl.

EvaSchuurman
Column

Nee, je hoeft niet...
Voor alles is een liedje, misschien 
kende je het eerst nog niet. Maar in 
de juiste gemoedstoestand herken 
je het meteen. Zoals wanneer je ver-
liefd bent en alle liedjes daarover lij-
ken te gaan. En als je verdriet hebt. 
Tja, zet dan de radio maar niet aan.

Er is een liedje waar ik altijd om huilen 
moet. Met een zachte melodie en een 
tekst die begrip en vertrouwen geeft. 
Het stelt me gerust en doet me verlan-
gen. 
Het is suggestief en niet al te concreet. 
Vandaar dat het mij ook past, want elk 
moment kent wel een liedje.

Zo’n liedje dat je bui ondersteunt, je 
laat glimlachen op de fiets, 
vooruit duwt alsof de wind je gunstig 
gestemd is. 
Zo’n liedje waardoor je het gaspedaal 
net iets verder intrapt, dat je doet 
hardlopen alsof je vliegen kunt, of zo’n 
deuntje dat je nog dieper onder de de-
kens duwt. 
Een nummer dat je kracht geeft en 
doet vergeten dat je geen zanger bent. 

Waardoor je het zo hard meeblèrt dat 
het pleisterwerk van afschuw de mu-
ren van de woonkamer ontvlucht. 
Een liedje dat je dag illustreert, je ge-
dachtes verwoord, dat troost biedt en 
herkenning. 
En soms is het enkel de melodie die je 
meesleept. 
Zing je op totaal ongepaste momen-
ten per ongeluk tegen andere weg-
gebruikers dat ze vannacht niet naar 
huis hoeven. 
En sta je op het zoveelste feest weer 
acht minuut vijfentwintig uit te beel-
den dat je Meat Loaf en die zangeres 
bent. 
Zing je smekend om liefde voor altijd 
of slechts een one-night-stand.

Zijn er eigenlijk liedjes over dat soort 
liedjes? Denk ik ineens. 

Vast niet, die zouden dodelijk saai zijn. 
Het meeslepende gevoel van melan-
cholie en euforie totaal de grond inzin-
gen. Wat muziek met ons doet hoeft 
niet geanalyseerd te worden. 
De magie van de melodie. 
Het massaal meedeinen en zingen van 
hetzelfde lied. 

Zoals ik dat afgelopen zaterdag deed, 
vanaf de schouders van mijn inmid-
dels volwassen broertje. 
Vanaf mijn veertiende zag ik hem op-
groeien. 
Ik bleef even groot. En hij werd im-
mens. 
Handig meeneemmateriaal voor bij 
concerten, zo’n broertje. 

We maakten vrienden voor het leven, 
die we nooit meer zullen zien. 
Maar we waren allemaal gelijk, op een 
veld met vijftigduizend anderen. Want 
we zongen dezelfde woorden. We zon-
gen: 
‘Ik zal wachten, ik zal wachten op jou.’ 
Maar dan in het Engels. 
En dachten allemaal aan die ene per-
soon, op wie we altijd zouden wach-
ten. Waarschijnlijk voor iedereen een 
ander. 
En de melodie tilde ons op, nam ons in 
de armen, gaf er een kusje op en blies 
ons weer terug het veld in. 
Tussen onze nieuwe vrienden voor 
even. 

Na afloop kochten we voor veel te veel 
geld een T-shirt dat we waarschijnlijk 
slechts in bed zullen dragen. 
Het zal wachten, wachten op ons. 
Maar dan in het Engels. 

Het zal wachten op een koude winter-
nacht, dan zal zijn melodie ons toe-
spelen vanaf de bovenste plank van 
de kast. 
En als we het dankbaar over ons 
hoofd trekken, zal het zingen dat we 
vannacht niet naar huis hoeven.

Doesburg - Op vrijdag 10 juli om ca 
16.00 uur komt het Koggeschip uit 
Kampen in een botenparade aan 
bij de IJsselkade in Doesburg. Er zal 
volop muziek zijn op die middag en 
avond en op de terrassen aan het 
water kan men heerlijk relaxen.

Zaterdagmorgen vroeg zullen de 
kraamhouders hun waren uitstallen 
zowel op de streekproductenmarkt als 
de creatieve markt en veel producten 
zullen van eigenaar wisselen.

Op zowel zaterdag 11 juli als zondag 
12 juli zal er ook veel voor kinderen 
worden gedaan. Er komen diverse ac-
tiviteiten waaronder een twintig me-
ter lange waterbaan waar eigen boot-
jes mogen worden gebouwd.

Ook zal er een heel kinderdorp opge-
bouwd worden, hier staan verschil-
lende activiteiten van de scouting. Er 
komt een kinderboekenschrijfster uit 
haar boek voorlezen. Ook kan er wor-
den geknutseld met allerlei duurzame 
materialen van bureau Cambium.

En als het weer niet te warm is kan 
er onder begeleiding op een pony 
gereden worden. Met het hele gezin 
kan men plaats nemen in de huifkar 
en een tocht door de oude stad van 
Doesburg maken.

Bij de trappen zullen de kids Living 
Statues plaats vinden en kinderen die 
nog mee willen doen, kunnen zich 
nog spoedig aanmelden bij Delikasa 
in de Kerkstraat in Doesburg. Er zijn 
mooie prijzen te verdienen en uiter-
aard mogen kinderen bij hun act een 
potje neerzetten om gulle giften te 
ontvangen. Op beide dagen zijn er 
kindermodeshows en wel om 12.30 
uur en 15.30 uur dichtbij het podium 
van het Muziekconcours. Kinderen 

en jongeren die hun muziektalent 
willen laten zien en horen mogen op 
het open podium optreden en krijgen 
begeleiding van een professionele 
dirigent. Ter plaatse kan men nog in-
schrijven om hieraan mee te kunnen 
doen.

Voor een rustmoment is een tochtje 
over de IJssel in een oerdegelijke 
sloep mogelijk. Geniet van de histori-
sche schepen die aan de kade liggen 
afgemeerd. Aanmelden op de bene-
denkade.

Wie geïnteresseerd is in de kunsthis-
torie van Doesburg met zijn vele ga-
leries, kan zich aanmelden bij de VVV 
kraam voor een rondleiding om 11.30 
uur en 14.45 uur. Wie meer interesse 
heeft in de activiteiten van de unieke 

middenstand die Doesburg rijk is, kan 
zich ook daarvoor aanmelden bij de 
VVV kraam, om 13.30 uur en 16.00 
uur.

Voor de energiekelingen, zowel op za-
terdag als zondag kan men de toren 
van de Martinikerk beklimmen onder 
leiding van een gids. Tijden zijn om 
13.00 en 15.30 uur. Eveneens aanmel-
den bij de VVV kraam.

Kortom: kom genieten in het middel-
eeuwse stadje Doesburg aan de IJssel-
kade. Er is van alles te beleven. Voor 
alle details over het HanzeWaterkant-
festival, kijk op de website.
 
   

 ▶ www.doesburg777.nl/hanze

Dinxperlo - Het echtpaar Harm en 
Saskia Geurink zetten, als mede-or-
ganisatoren, de rommelmarkt van 
30 mei ten behoeve van hun kerk 
op Achterhoekagenda.nl om zoveel 
mogelijk mensen te kunnen berei-
ken. Zij bleken de 900ste redacteur 
van de evenementenwebsite te zijn 
en als dank kregen zij een kistje 
Achterhoekse wijn overhandigd na-
mens Achterhoek Nieuws b.v.

Harm en Saskia Geurink waren met 
nog een werkgroeplid verantwoorde-
lijk voor de PR van hun activiteit, de 
rommelmarkt voor onderhoud aan 
het dak van hun kerk in Dinxperlo. Zij 
vroegen zich af wat voor kanalen zij 
konden gebruiken.

“Ik kijk regelmatig op Achterhoe-
kagenda. Wat er te doen is in onze 
buurt,” vertelt Harm. “Omdat we 
zelf de rommelmarkt organiseerden, 
dacht ik: misschien kunnen we het 
daar ook wel opzetten.” Hij meldde als 
redacteur. De 900ste, zo bleek.
Deze activiteit is inmiddels achter de 
rug. Harm en Saskia Geurink, Erica 
en Ruud Koekkoek, Marjon Ormel, 
Marlies Klomps en veel vrijwilligers 
kijken terug op een leuke dag. De re-
gen zorgde even voor een terugloop 
van bezoekers, maar de uiteindelijke 
opbrengst was naar tevredenheid. 
Om een activiteit te zoeken, kunnen 
alle kranten worden nagekeken, iets 
wat Saskia wel graag doet. Ook de 
Achterhoek Vakantiekrant wordt be-

waard. “Maar wat is er makkelijker dan 
gewoon even naar Acherhoekagenda.
nl te gaan. Ik vind het wel praktisch,” 
lacht Harm. “Het werkt ideaal, een 
overzicht van de regio. Prettig.”

Achterhoekagenda: alle activiteiten 
in de regio centraal
De website www.achterhoekagenda.
nl is van Achterhoek Nieuws is ont-
wikkeld met als doel een eenvoudig, 
maar compleet overzicht van activi-
teiten in de Achterhoek te bieden aan 
inwoners, toeristen, verenigingen, 
stichtingen, gemeenten en onderne-
mers. De gebruikers zijn ook meteen 
de makers: iedereen kan namelijk 
agenda-items toevoegen. Gebruiks-
gemak is de kracht van het platform. 
Een belangrijk doel van de Achter-
hoekagenda is het versterken van de 
onderlinge samenwerking in de Ach-
terhoek. Door goed op de hoogte te 
zijn van elkaars activiteiten, kunnen 
deze door samenwerking worden 
versterkt en worden dubbele soortge-
lijke activiteiten op hetzelfde moment 
voorkomen. De agenda-items worden 
ingevoerd door redacteuren. Of men 
sporadisch of regelmatig publicaties 
aanmaakt, maakt niet uit: iedereen 
kan zich aanmelden als redacteur. 
Functionaliteit is de kracht van Ach-
terhoekagenda.nl. Daarvan profiteren 
de verenigingen, stichtingen, bedrij-
ven en andere organisatoren van acti-
viteiten, maar zeker ook de bezoekers. 
Via de uitgebreide mogelijkheden om 
te filteren, vindt de bezoeker snel wat 
hij of zij zoekt en kan het agenda-item 
direct in de eigen persoonlijke agenda 
worden geplaatst via een link of door 
het scannen van de QR-code. Op Goo-
gle Maps wordt de locatie weergege-
ven en kan de route ernaartoe worden 
berekend.
   

 ▶ www.achterhoekagenda.nl

Marjon Ormel en de redacteuren Saskia en Harm Geurink.

Volop activiteiten voor kinderen tijdens het Hanze Waterkantfestival in Doesburg.

Negenhonderdste redacteur meldt zich 
aan voor Achterhoekagenda.nl

Hanze Waterkantfestival Doesburg 10, 11 en 12 juli

Veel activiteiten voor jong en oud

De Boeyink/Wisselink molen, Velswijk.
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PBB bezorgdienst
PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax. 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

BEZORGERS GEVRAAGD

OOK EEN LEUKE BIJVERDIENSTE?
Voor de dinsdag/woensdag zoeken 
wij nog bezorgers en vakanti e bezor-
gers, voor het bezorgen van kran-
ten en folders, in het verspreidings 
gebied van deze krant.

Neem voor info gerust contact op.

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Werkvoorbereider/ tekenaar m/v 

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie 
en heb je kennis van Autocad 3D?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
het tekenen van diverse soorten constructies.  
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor calculaties, 
bereid je het werk voor, koop je materialen in, werk 
je offertes uit en heb je contact met klanten.

Gereedschapsbeheerder m/v

Heb jij ervaring met het beheren van gereed-
schappen binnen een moderne organisatie?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever die gespecialiseerd is in 
het produceren van nauwkeurige gereedschaps-
systemen zijn wij op zoek naar een ervaren en 
kundige gereedschapsbeheerder. In deze functie 
ben je verantwoordelijk voor het beheren van de 
gereedschappen en het geven van advies met 
betrekking tot het gebruik en de inkoop van (ver-
spanings)gereedschappen. Je verantwoordelijkhe-
den vallen gedeeltelijk binnen het productiegebied, 
waarbij je je bezig houdt met het vervangen, meten 
en stellen van gereedschappen. Tevens beheer je 
de voorraad en zorg je ervoor dat de gereedschap-
pen worden geslepen. Verder doe je verbetervoor-
stellen, heb je periodiek overleg met leveranciers, 
adviseer je operators over verspaningscondities en 
de inzet van gereedschappen en houd je je bezig 
met het periodiek ijken van het gereedschap-voor-
instelapparaat. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor de inkoop, waarbij je rekening houdt met de 
instellingen in het ERP-systeem en de raamover-
eenkomsten met leveranciers. Je fiatteert bestelad-
viezen en stelt inkoopopdrachten op. Je controleert 
orderbevestigingen en bewaakt levertijden. Tot slot 
behoort informatiebeheer (leveranciersgegevens, 
inkoopgegevens, logistieke instellingen etc.) ook 
tot je takenpakket.

Vakantiewerk m/v

Ben jij op zoek naar vakantiewerk? 

Functieomschrijving
In de vakantieperiode hebben wij diverse banen 
die geschikt zijn voor vakantiekrachten. Het werk 
is veelal van uiteenlopende aard en hierbij kan je 
denken aan werken in een magazijn, in de produc-
tie, assisteren bij de montage van meubilair door 
heel Nederland, interne verhuizingen bij bedrijven, 
in de groenvoorziening of bijvoorbeeld de horeca.

Lasser/ Hechter m/v

Ben jij een lasser MIG/MAG op minimaal 
niveau 2 en kan jij volledig zelfstandig van 
tekening werken?

Functieomschrijving
In deze functie ga je constructies hechten en aflas-
sen. Het is hiervoor belangrijk dat je ervaring hebt 
met onder- en bovenhands lassen. Tevens is het 
belangrijk dat je lange lassen kunt leggen.

Werkvoorbereider/Planner m/v

Ben jij technisch ingesteld en op zoek naar 
een functie als Werkvoorbereider/Planner?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij 
op zoek naar een Werkvoorbereider/
Planner die ambitieus en leergierig 
is ingesteld. In deze functie ben je 
verantwoordelijk voor het juist regis-
treren en beheren van binnenko-
mende en uitgaande delen. Het is 
belangrijk dat je nauwkeurig en zelf-
standig te werkt gaat. Tevens ben 
je als Werkvoorbereider/Planner 
verantwoordelijk voor het beheren 
van zowel de inkoop als de planning. 
Je bent praktisch onderlegd en weet 
goed prioriteiten te stellen.

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK
NAAR EEN
NIEUWE
UITDAGING?



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Achterhoek Nieuws en verschijnt
in een oplage van 4.500 exem-
plaren in: Vorden, Kranenburg, 
Wichmond, Vierakker, Linde, 
Medler, Wildenborch en Delden.

Uitgave: Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten
Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23 

De uitgever behoudt zich ten 
aanzien van de inhoud van deze 
uitgave en/of website zowel het 
auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1, sub 4 van de Auteurs-
wet als het databankrecht. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de volledige 
inhoud van deze krant en het 
 openbare archief.

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

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 af-
wijken, kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. 
De bezoektijden 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:
11 - 12 juli, G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24 .
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek - Brummen. 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 algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnr. bellen of kijken op www.sensire.nl

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

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

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

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord 
in Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, 
Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en 
workshops, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
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, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 12 juli, 10.00 uur, Gereformeerde kerk,
mevr. ds. L. Kraan, Apeldoorn.
Zondag 12 juli, 10.00 uur, Dorpskerk, ds. J. Kool.
Zondag 12 juli, 10.00 uur, Kapel in de Wildenborch, 
pastor mevr. R. Rijk uit Heeten.
1e C: ZOA Vluchtelingenzorg; 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 12 juli, 10.00 uur, Gereformeerde kerk,
mevr. ds. L. Kraan, Apeldoorn.
Zondag 12 juli, 10.00 uur, Dorpskerk, ds. J. Kool.
Zondag 12 juli, 10.00 uur, Kapel in de Wildenborch, 
pastor mevr. R. Rijk uit Heeten.
1e C: ZOA Vluchtelingenzorg; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 12 juli, 10.00 uur, Ds. Tim Wiersum.  

R.K. kerk Vierakker
Geen vieringen bekend

R.K. kerk Vorden
Geen vieringen bekend

KIPPENMESTKORRELS, het bes-
te voor uw GROENTE-SIERTUIN 
en GAZON. 25 Kg zak 7 euro, 
4 zakken 25 euro. Morsdijk 2, 
Ruurlo. 06-12971503.

   
Te koop gevraagd: antiek, curio-
sa en alles wat verzameld wordt. 
Ook complete inboedels. Verza-
melhuis Warnsveld, Rijksstraat-
weg 35, (0575) 52 29 19.

   
Heeft u last van wespen, 
mollen of ander ongedierte??? 
Bel: 06-1049 9025.

   
Te koop dagelijks vers geplukte 
onbespoten AARDBEIEN. Fam. 
van Amerongen Schuttestraat 
12, Vorden. 

   
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08
Alleen op afspraak.

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden groten-
 deels vergoed vanuit de 
 basisverzekering.

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST
G.O.G. VORDEN
 nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

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

8 t/m 14 juli 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consume-
ren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag 
en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 8 juli Groentensoep/Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en 
rauwkostsalade

Donderdag 9 juli Hachee met aardappelpuree en rode kool/Tiramisu met slagroom
Vrijdag 10 juli Bosuiensoep/Panga filet op Oosterse wijze met rijst en rauwkost-
 salade
Zaterdag 11 juli Huisgemaakte Lasagne Bolognaise met Parmezaanse kaas en 

rauwkostsalade/IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 13 juli Gesloten
Dinsdag 14 juli Wiener schnitzel met frieten en zomerse rauwkostsalade/IJs 

met slagroom

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

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque... kook-
workshop, 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

Kramen te huur voor
Hobby & Rommelmarkt
Camping Het Zwarte Schaar

25 & 26 juli 2015
0313-473128

info@zwarteschaar.nl

VLOOIENMARKT 
& More 

BRAAMT 
zondag 26 juli

10.00 - 17.00 uur
TERREIN MARKANT
(Outdoorcentr) Gildeweg 7

Info Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl

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

   
KRINGLOOP De Boedelhof 650 
m2 winkelplezier Enkweg 17b 
in Vorden di t/m vrij 9.00-17.00 
zaterdag 9.00-16.00 laatste zat. 
v/d maand magazijnverkoop 
Tel. 0575-555456

   
Te koop: van eigen teelt nieuwe 
aardappelen; Frieslander en 
Donald. Vers van eigen teelt: 
bloemkool, spitskool, broccoli, 
sla, andijvie, rode bieten en peu-
len. Rode, witte, spruit, spits, 
savooie, sla en andijvie planten. 
Anderé Snellink, Bekmansdijk 4, 
Vorden. Tel. 0575 - 55 68 76 of 
06-38 40 87 74. 



ZOmerfeesten 2015
in VOrden!

3 dagen spetterend
feest & kermis

DONDERDAG 16 JULI
14.00 uur: aanvang kermis
14.00 tot 20.00 uur: de jaarlijkse braderie

VRIJDAG 17 JULI
de gebruikelijke weekmarkt in de ochtend (op de Bleek)

14.00 uur: kermis tot in de late uurtjes met live muziek
 
ZATERDAG 18 JULI
14.00 tot 17.00 uur: de jaarlijkse kinderkleedjesmarkt
In de avond kermis tot in de late uurtjes
en op diverse plekken muziek

Foto’s: Rob Schmitz Fotografie


