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Vorden - “Dit doe je maar eens in 
je leven.” De reactie van Wouter 
Memelink was vrijdagavond rond 
het middernachtelijk uur veelzeg-
gend toen hij het ‘kampvuurtje’ bij 
de grote feesttent nog wat opporde. 
Intussen liet Bert Regelink trots en 
geëmotioneerd de plaquette zien 
die hij uit handen van voorzitter 
Niels Hansen van de Federation In-
ternationale de Motocyclisme uit 
Denemarken, als blijk van waar-
dering voor al zijn inspanningen, 
had ontvangen. Samen vormde het 
tweetal met Gerard Versteege en 
Gerard Hartman de organisatie-
commissie van de FIM Rally, die de 
Vordense Auto- en Motorclub De 
Graafschaprijders vorige week or-
ganiseerde met als uitvalsbasis de 
evenementenweide bij Kasteel Vor-
den. Een mega evenement die zijn 
weerga niet kende en Vorden maar 
liefst zeven dagen in zijn greep 
hield. Met dank aan al die 135 vrij-
willigers en tientallen verkeersre-
gelaars die het evenement tot een 
onvergetelijke happening maakten. 
Een rekensom maakte duidelijk dat 
er 5600 manuren in de organisatie 
waren gestopt!

Eén en al zwaar motorgeronk, blin-
kend chroom, brullende motoren 
en stoere motorrijders. Iets meer 
dan 1060 motorrijders uit 27 landen 
vanuit de hele wereld namen vorige 
week deel aan de 70ste editie van de 
FIM Rally. Een treffen dat elk jaar in 
een ander veelal Europees land wordt 
georganiseerd en dat een groot inter-
nationaal verbroederingsfeest werd. 
De rally ontleent zijn naam aan de 
internationale motorsportbond, de 
Federation Internationale de Moto-
cyclisme, die in Genève is gevestigd. 
De Graafschaprijders kreeg de rally 
begin 2013 als zelfstandige vereni-
ging toegewezen door de FIM. 

De rally werd voor de zesde keer in 
Nederland georganiseerd: Gronin-
gen (1950), Maastricht (1971), Mid-
delburg (1979), Eindhoven (1991) en 
Arnhem (2004) gingen voor. “Telkens 
ondersteunde de Koninklijke Ne-
derlandse Motorrijders Vereniging 
(KMNV) de rally.

Maar jullie organiseren dit jaar het 
evenement geheel zelfstandig. En 
dat is uniek en een prestatie van on-
gekende weerga”, zo liet vice-voorzit-
ter Jan Willems van de KNMV vorige 
week woensdagavond tijdens de of-
ficiële opening weten. Ook voorzit-
ter Niels Hansen van de FIM evenals 
wethouder Arno Spekschoor van de 
gemeente Bronckhorst complimen-
teerde De Graafschaprijders. Arno 
Spekschoor: “VAMC de Graafschap-
rijders heeft ons in de afgelopen ja-
ren laten zien dat zij in staat zijn om 
grote motorsportevenementen te or-
ganiseren zoals het FIM-Motocamp 

en de Europese kampioenschappen 
Enduro. De Graafschaprijders heeft 
vele leden en vrijwilligers om van 
deze evenementen een succes te la-
ten maken. Het is een grote uitda-
ging voor de organisatie om dit span-
nende evenement te organiseren. En 
als ik naar het programma kijk heeft 
het vele verschillende elementen 
zoals motorsport maar ook zijn er 
culturele bezichtigingen ingepland. 
De gemeente Bronckhorst heeft drie 
motorcircuits voor motorcross. Daar-
naast zijn er jaarlijkse internationale 
wegraces op een uniek stratencircuit 
in Varssel. De motorsport is een grote 
sport in Bronckhorst en veel mensen 
houden van de motorsport. Ook de 
meeste bewoners houden van de 
sport. En het is ook goed voor de eco-
nomie.”

Volkslied
Van de ruim duizend deelnemers 
vertoefden er ruim zevenhonderd 
op de ‘rallycamping’ van Kasteel 
Vorden, waar de motorrijders in 
hun tenten sliepen. De driehonderd 
andere deelnemers overnachtten in 
onder meer Hotel Bakker (Vorden) 
en de Hoofdige Boer en Ehzerwold 
in Almen. Vorige week woensdag 
vond de ‘finishceremonie’ per land 
in het centrum van Vorden plaats. 
Alle landen werden door presentator 
Joop Wuestenenk welkom geheten 

en maar liefst 27 maal klonk er een 
volkslied. Tijdens de landenpresen-
tatie maakten de ‘machtige’ moto-
ren zoals de Goldwings veel indruk 
op het publiek evenals de motoren 
van het merk Simsom. De grootste 
delegatie werd gevormd door Zwe-
den met maar liefst 196 deelnemers 
gevolgd door Italië die met 168 mo-
torrijders aan de rally deelnamen. 
Zweden won dan ook het landen-
klassement die berekend werd door 
het aantal rijders te vermenigvul-
digden met het aantal kilometers 
die per deelnemer waren gereden 
vanuit hun woonplaats naar Vorden 
(188.530). Finland eindigde in dit 
klassement als tweede (178.858) en 
Italië als derde (153.522).

De oudste deelnemer was 91 jaar 
en de jongste zeven jaar. Alle rijders 
hadden gezamenlijk 1.304.972 kilo-
meters gereden om naar Vorden af te 
reizen. De landenpresentatie moest 
even kortstondig stil worden gelegd 
in verband met een hevige onweers-
bui. “De weergoden werkten vorige 
week niet echt mee. Moesten we za-
terdag al het terrein bij het kasteel 
ontruimen. Ook donderdag tijdens 
het bezoek aan Rotterdam en Kin-
derdijk moesten we improviseren 
door het regenachtige weer. Maar 
iedereen had daar begrip voor”, zo 
verklaarde Bert Regelink.

‘Topweek’
Tijdens de landenpresentatie bleek 
al snel dat de Vordense ondernemers 
-naast Hotel Bakker die dagelijks 
voor de 1060 deelnemers en de tien-
tallen vrijwilligers de warme maaltij-
den op de kasteelweide verzorgde- 
ook hun ‘graantje’ meepikten van de 
rally. Slijterij en Wijnhandel Sander 
Pardijs draaide vorige week een ‘top-
week’. “De Achtkastelen bitter en bier 
waren niet aan te slepen. En ook de 
andere sterke alcoholische dranken 
als rum en whisky gingen grif over de 
toonbank. Wat mij betreft had de ral-
ly nog een paar dagen langer mogen 
duren. Het gaf veel extra klandizie en 
reuring in het dorp. Complimenten 

voor De Graafschaprijders”, zo ver-
klaarde Pardijs zaterdagmiddag toen 
hij de balans had opgemaakt. Ook 
de broodleverancier maakte vorige 
week overuren. Zo werden er voor 
het dagelijkse ontbijt van de cam-
pinggasten in totaal 7500 bolletjes en 
368 broden verorberd.

Parade of Nations
Vrijdag tijdens de Parade of Nations 
draaide het vooral om zien en gezien 
te worden. De bijna zeven kilome-
ter lange colonne van 1060 motor-
rijders maakte langs de 38 kilometer 
lange route die vanuit Vorden via 
de buurtschappen Medler en Linde 
naar Hengelo voerde indruk op het 
publiek. De verkeersregelaars Bennie 
Lebbink en Harry Lichtenberg had-
den vrijdagmorgen nabij ‘t Medler de 
taak om op verzoek van de politie al 
het verkeer op de Ruurloseweg stil te 
zetten.

En dat gold eveneens voor de andere 
tientallen verkeersregelaars op de 
route die via Hengelo, Toldijk, Steen-
deren, Bronkhorst en Baak naar Zut-
phen voerde waar alle motoren in 
het centrum op de Zaadmarkt wer-
den geparkeerd. Vrijdagavond pre-
senteerde Slowakije zich als gastland 
voor volgend jaar voor de rally, waar 
De Graafschaprijders dan als club 
aan deelneemt.

Bert Regelink: “Maar eerst gaan we 
nog nagenieten van onze eigen rally. 
Het was intensieve klus. We moeten 
alles nog evalueren. Maar de reacties 
van de deelnemers waren zeer posi-
tief, “super en perfect” werden vaak 
genoemd. En dat doet ons als orga-
nisatiecommissie goed. Maar zoals 
Wouter Memelink al zei: “Dit doe je 
maar eens in je leven.”

De Parade of Nations vormde met 1060 motoren een van de hoogtepunten van de FIM Rally. 

Internationaal FIM motortreffen De Graafschaprijders een 
groot verbroederingsfeest
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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

Rundvlees
salade
nu extra voordelig

500 gram       € 249

Half om 
half gehakt 

500 gram       € 325

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

Drukte in de Dorpsstraat.



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

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

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

Hoera, een dochter! 

Sofie 
 

Isa Sofie Beck

17 juli / 4110 gram / 50 cm

Niels Beck & Patricia van Kouswijk

Zutphenseweg 4 
7251 DK Vorden

Op 19 augustus aanstaande hoop ik,

Albert Snelder 
95 jaar te worden.

Receptie van 15 tot 17 uur 
bij Zaal Den Bremer,
Z.E. weg 37 Toldijk

Correspondentie adres:
A.G. Snelder
Z.E. weg 11
7227 DE  Toldijk

Wij zijn 60 jaar getrouwd, op 19 augustus aanstaande.
Dit hopen wij samen met onze kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind en met u te vieren.

Martin Kornegoor
en

Catrien Kornegoor

Wij nodigen u daarom uit voor de receptie op woensdag
19 augustus aanstaande vanaf 14.30 uur tot ongeveer 
16.30 uur in de zaal van Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te 
Vorden. Deze aankondiging is tevens in plaats van kaarten.

 Galgengoorweg 17,
 7251 KD Vorden.

Wij zijn ongelooflijk blij en gelukkig met de geboorte 
van onze zoon en ons broertje

Thijmen
Bernardus Theodorus Arnoldus

Hij is geboren op 29-07-2015 om 9.44 uur, 
meet 54 cm en weegt 3945 gram

Laurens Helmink & Barbara Rutten
                                                           Annelise & Ingeborg
Het Jebbink 28
7251 BM  Vorden
Tel.: 0575 – 55 51 60

Op 86-jarige leeftijd is overleden onze schoonzus en tante

Riek Wassink - Wossink

* Wisch 08-10-1928  † Doetinchem 02-08-2015

Ruurlo  Bertus Wassink
Warnsveld Han en Jo Wassink
                       Hanry
                      Bert en Mariska
Ruurlo  Arie te Veldhuis

Super Umbratex Kuilkleden
Sinds 1970   •  10 jaar garantie • Elke gewenste maat leverbaar

De gehele maand augustus voor de speciale prijs van € 1,- p/m²
Franco geleverd • Te bestellen: tel: 0575-465155 / 0575-465312 

mail: randyverkoop@hotmail.nl

Langs deze weg willen wij onze dorpsgenoten hartelijk 
danken voor het getoonde medeleven na het overlijden van

TON ALBERS

Namens de familie,
Ben Albers en Esther Tanis

Vorden, 1 augustus 2015

Na een leven vol aandacht, liefde en zorg voor anderen 
is rustig ingeslapen onze lieve en zorgzame moeder en 

oma,

Hendrika Knoef-Bulten
Riek

Gehuwd geweest met Ab Knoef († 14 april 2014)

*Hengelo (Gld) 30 juni 1936        † Vorden 3 augustus 2015

 Erik en Ina Knoef-Wentink
  Arjan
  Rick
  Martijn
 André en Marian Knoef-Makkink
   Romy
   Amber en Twan

Cor.adres:
Burg. Galleestraat 28
7251 EB Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 6 augustus 
van 20.00 tot 20.30 uur in crematorium de Omarming, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op vrijdag 7 augustus om 19.00 uur 
in boven genoemd crematorium.

Na afloop komen we samen in de koffiekamer van het 
crematorium.

Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor uw 
hartverwarmende belangstelling na het overlijden van 
mijn lieve man, trotse vader en betrokken opa

HERMAN GOSSELINK
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van 
bloemen, was voor ons een grote troost en zal steeds in 
herinnering blijven.

Marie Gosselink-Ruesink

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, augustus 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

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl Voor informatie:
advertentie@elna.nl Tel. 0544-371323

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
advertentie@elna.nl

Voor informatie:
Tel. 0544-371323

2 FAMILIE berichten



Avondwandeling landgoed 
de Kieftskamp
Vorden - Het is een aparte beleving 
om in de avonduren te wandelen. De 
temperatuur loopt terug, de wind 
gaat liggen, de achtergrondgeluiden 
nemen af en de zang van de vogels 
is goed te horen. De boswachter van 
Geldersch Landschap & Kasteelen 
organiseert op donderdag 6 augus-
tus een zomeravondwandeling op 
landgoed Kieftskamp.

En als u goed oplet is er misschien 
wild te zien. Start: 19.30 uur op de 
parkeerplaats aan de Kieftskampweg, 
hoek Lieferinkweg tussen Vorden en 

de buurtschap Linde. Duur: ca. 2 uur. 
Kosten: € 5.00 p.p., kinderen t/m 12 
jaar € 2,50 p.p., donateurs Geldersch 
Landschap & Kasteelen gratis op ver-
toon van GLK-pas. Reserveren niet 
nodig. Voor meer informatie, neem 
een kijkje op de website of neem con-
tact op met Joke of Ronald.

   

 ▶ www.glk.nl/evenementen
 ▶ Joke Hoitink, tel. 06 - 54 668 064
 ▶ Ronald Mannessen, tel. 06 - 28 865 
433

Vier debutanten bij laatste 
Wim Kuijpertoernooi
Vorden - De 25ste editie van het 
Wim Kuijpertoernooi vindt plaats 
op zaterdag 22 en zondag 23 augus-
tus in Vorden. Het is de laatste edi-
tie van het gerenommeerde jeugd-
voetbaltoernooi, maar wel met een 
ijzersterk deelnemersveld. Liefst 
vier debutanten verschijnen in de 
voorlaatste week van augustus op 
sportpak ‘t Grote Veld: RSCA Ander-
lecht, Arsenal, AZ en KRC Genk. 

Alle clubs die in eigen land bekend-
staan om hun jeugdopleiding. Het 
deelnemersveld wordt gecomple-
teerd met Feyenoord, de winnaar in 
2014, PSV, Willem II, Bayer 04 Lever-
kusen, Middlesbrough en VV Vor-
den. Met uitzondering van de twee 
laatst genoemde ploegen, waren alle 
overige genoemde teams ooit één of 
meerdere keren winnaar. Het Belgi-
sche Anderlecht heeft van de jeugd-
opleiding een speerpunt gemaakt. De 
talentenacademie geniet inmiddels in 
heel Europa aanzien, met exponenten 
van de laatste jaren als Romelu Luk-
aku en Vincent Kompany, Belgisch in-
ternationals die hun brood verdienen 
in Engeland. Een nieuwe generatie 
talenten staat ongetwijfeld te trappe-
len om in hun voetsporen te treden. 
Het Engelse Arsenal staat bekend om 
de doorstroom van eigen jeugd in 

het eerste elftal. Ondanks het gebrek 
aan grote prijzen in de afgelopen tien 
jaar, oogsten de Noord-Londenaren 
wereldwijd veel lof met hun aantrek-
kelijke speelstijl. En ze krijgen trai-
ningen van de besten: sinds begin dit 
jaar loopt bijvoorbeeld Thierry Henry 
rond bij de Hale End Academy. Hij 
leert de jonge voetballers de kneepjes 
van het vak. Kevin De Bruyne, Thi-
baut Courtois en Yannick Ferreira-
Carrasco. Zomaar wat namen van 
voetballers die uit de opleiding ko-
men een andere Belgische debutant: 
KRC Genk. Ook die club investeert in 
de jeugd. Dat blijkt onder meer uit het 
imposante jeugdcomplex dat de club 
liet optrekken. AZ uit Alkmaar won 
in mei van dit jaar de Rinus Michels 
Award, de prijs voor de beste jeugd-
opleiding van Nederland. Daarmee 
versloeg de club onder meer Ajax en 
Feyenoord. Een mooie beloning na 
een seizoen waarin onder meer We-
sley Hoedt (inmiddels uitkomend 
voor Lazio Roma), Thom Haye, Dab-
ney dos Santos, Derrick Luckassen en 
Ridgeciano Haps definitief doorbra-
ken in het eerste elftal en alle jeugd-
teams op het hoogste niveau meestre-
den om de prijzen.
   

 ▶ www.kuijpertoernooi.nl

Vorden - Plaatsgenoot Johan Norde 
restaureert de letters op de voor-
gevel van zijn woning aan de Raad-
huisstraat. Met speciale, in de origi-
nele kleur gemaakte “Boerstoelres-
tauratieverf ” wordt de aanduiding 
“Rotterdamsche Bankvereeniging” 
in de oorspronkelijke staat hersteld.

De Rotterdamsche Bankvereeniging 
had van 1926 tot 1934 in dit pand haar 
kantoor gevestigd. De Rotterdamsche 
was één van de bedrijven waaruit de 
ABN-AMRO bank ontstaan is. Het 
hoofdkantoor in Amsterdam had oog 
voor deze historische vernieuwing en 
stelde een klein bedrag ter beschik-
king. De vraag is of de heer Gerrit 
Zalm, voorzitter van de Raad van be-
stuur van ABN-AMRO, het fraaie werk 
binnenkort zal onthullen. Johan Norde restaureert de letters op de voorgevel van zijn woning.

Letters Rotterdamsche Bankvereeniging 
gerestaureerd

Wildenborch - Voor de laatste keer 
dit jaar worden de tuinen van de 
Wildenborch opengesteld en wel op 
zondag 16 augustus. Tegelijkertijd 
herdenken wij de 175e sterfdag van 
de meest bekende bewoner van de 
Wildenborch, de dichter A.C.W. Sta-
ring die leefde van 1767-1840.

Een uitgezette route leidt u door de 
verstilde tuin met haar vele mooie 
plekjes en verrassende doorkijkjes. 
Naast de eeuwenoude bomen, de 
waterpartijen en de bruggen, komt u 
ook langs de dahlia slinger, die volop 
in bloei staat. Alle tuinbeelden zijn re-
cent gereinigd en gerestaureerd. Een 
groot project dat aan het eind van dit 
jaar wordt afgerond. Het schitterende 
resultaat is nu al te bewonderen. Spe-
ciaal voor jonge kinderen speelt er 
een kabouterverhaal langs de route 
over Koning Sassafras en zijn kabou-
ters.

Bijzondere publicatie
Om ca. 11.30 uur zal, vanwege de 175e 
sterfdag van A.C.W. Staring, het eer-
ste exemplaar worden aangeboden 
van de bijzondere publicatie ‘Dich-
ter bij de Graafschap’. In deze bundel 
schetsen gedichten, zeer korte ver-
halen en foto’s een actueel beeld van 
het gebied waarin de dichter Staring 
destijds vertoefde.

Tijdens de aanbieding van het boek 
zal er vanuit de tuinkamer worden 
gemusiceerd en gezongen uit een 
liedboek met door Staring geschreven 
en deels door hem gecomponeerde 
zangstukken. Enneke Schekman en 

Esther Scheerder, samen het Duo 
‘Mezzo-Piano’, vertolken deze liede-
ren waarschijnlijk voor het eerst sinds 
de dagen van de grote dichter. In de 
loop van de middag zullen deze liede-
ren nog een keer worden gezongen. 
Daarnaast zullen enkele van de schrij-
vers voordragen uit eigen werk, zodat 
wellicht iets van de sfeer van weleer 
van dit oude Huis met zijn rijke his-
torie en prachtige tuin kan worden 
opgeroepen.

Theeschenkerij
In de theeschenkerij bij het koetshuis 

zijn koffie, thee, limonade en allerlei 
lekkernijen verkrijgbaar, waaronder 
de inmiddels fameuze ‘Wildenbor-
chers’. De toegang bedraagt € 5,-; 
kinderen tot 12 jaar gratis. Parkeren 
auto’s € 1,50; fietsers gratis. Honden 
kunnen niet worden toegelaten, ook 
niet aangelijnd.

Buitenplaats de Wildenborch, Wil-
denborchseweg 20, Vorden.

   

 ▶ www.wildenborch.nl

Een uitgezette route leidt u door de verstilde tuin met haar vele mooie plekjes.

Vanuit de tuinkamer zal er gemusiceerd en gezongen worden uit een liedboek

Tuinen Wildenborch in zomertooi

Vorden - Een groep wat “oudere” 
mannen die al jaren wekelijks hun 
spieren proberen soepel te houden 
en het overtollige vet te bestrijden 
onder de titel Musselklup Fettaweej 
overhandigde 21 juli ‘s morgens aan 
Stichting Welzijn Vorden een aantal 
stoelfietsen.

Direct, die morgen werd er al druk ge-
bruik van gemaakt door de bezoekers 
van de Ontmoeting en Dagbesteding.

Vol enthousiasme fietsten zij, terwijl 
er dia’s van de omgeving van Vorden 
vertoond werden, een fictieve 8 kas-
telentocht.

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

Aanmelden iPadcursus
Bij voldoende deelname wordt er 
in september weer een iPadcur-

sus gestart in Vorden en Hengelo. 
U kunt zich aanmelden via e-mail:  

info@welzijnvorden.nl of telefonisch 
op dinsdag en woensdag, tel. 0575-
553405 tussen 9.00 - 11.00 uur.

Zie voor meer informatie over activi-
teiten/cursussen de website.

   

 ▶ www.welzijnvorden.nl

Bezoekers Ontmoeting en Dagbesteding fietsen fictieve kastelentocht. 

Stichting Welzijn Vorden ontvangt 
stoelfietsen

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

STORM RUIMING
BIJ STIHL-EN VIKING REGIODEALER ALMAT

Avondwandeling. Foto: Ton Rot. 
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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

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 28 juli t/m maandag 3 aug.

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

IN DE VOL SMAAK...... 

Hollandse
BRAMEN, FRAMBOZEN
EN BLAUWE BESSEN
 3 bakjes naar keuze  4.99
IN DE VOL SMAAK....

HOLLANDSE BOSPEEN
per stuk   0.99

DE LEKKERSTE VAN DIT MOMENT!!!

Zoete sappige
MINNEOLA´S 8 voor  2.98

GROENTE KOOPJE !!!!!
Deze week uit ons gehele assortiment

GESNEDEN GROENTEN
 2e zak naar eigen keuze met

 

UIT EIGEN KEUKEN....

KANT EN KLARE PASTA 
CARBONARA SCHOTEL
+  GRATIS BAKJE RAUWKORST 

PER PERSOON    6.98

Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

50%
KORTING

Aanvullend verzekerd? 
Dan maken wij het u 

gemakkelijk en regelen 
de declaratie.

SPALSTRAAT 27  •  7255 AB  HENGELO GLD.  •  0575 - 46 17 71 
WWW.GROOTKORMELINKOPTIEK.NL

dé specialist in 
dé specialist in 
dé specialist in 
dé specialist in 
dé specialist in 
dé specialist in 

glazen.glazen.glazen.

Afhankelijk van uw aanvullende ziektekostenverzekering, kunt u (een 
deel van) de kosten van uw bril vergoed krijgen van de verzekeraar. 
Groot  Kormelink Optiek heeft afspraken met bijna alle verzekeraars. 
Hierdoor kunnen we de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar 
declareren en hoeft u zelf niets of alleen maar het verschil te betalen.

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

Keuzemenu	

Voorgerecht
• 	Noorse	garnalencocktail

Met cocktailsaus

• 	Uiensoep
Met gegratineerde kaas

• 	Soep	van	de	dag
Dit is een wisselende soep.

Hoofdgerecht
• 	Schnitzel

Met jager- of zigeunersaus 

• 	Mixed	grill
Spies van varkenshaas, kipfilet en biefstuk met kruidenboter. 

• 	Spareribs	Hot	or	Not
Met knoflooksaus 

• 	Pangafilet
Met mosterdsaus

Al deze gerechten worden geserveerd met friet, 
gebakken aardappelen, salade en seizoensgroente.  

Dessert
• 	Chocolade	ijs	met	vanille	topping
• 	Huisgemaakte	hangop	met	vruchten

Dit 3-gangenmenu kan ook uitsluitend voor senioren  
of mensen met een kleine trek als kleinere portie  
geserveerd worden voor € 12,95.

3-Gangenmenu  € 15,95

Heeft u een allergie?
Meld dit bij onze medewerkers.
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Dr. Grashuisstraat 3  •  7021 CL Zelhem
T +31 (0) 314 - 84 42 12  •  M +31 (0) 6 52 04 39 44

info@bi-jnolda.nl  •  www.bi-jnolda.nl

Geldig t/m:
zondag 30 augustus
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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

100 gram gegrilde ham + 100 

gram snijworst

samen

2

98

SPECIAL

Pomodori

worstje

1

75

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

BBQ 

spareribs

5

50

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Kogel

biefstukken

7

50

3 stuks 

á 125 gram

MAALTIJD IDEE

Babi

pangang

5

50

500 gram

SPECIAL

Pomodori worstje

  100 gram 175
 

TROTS VAN DE KEURSLAGER

BBQ

spareribs    500 gram 550

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram gegrilde ham 
+100 gram snijworst
        samen 298

Aanbiedingen zijn geldig van 3 t/m 8 augustus
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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 Zeeuws spek

GRATIS

100 GRAM EITJE-PREITJE 

SALADE

SPECIAL

Pomodori

worstje

1

75

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini 

kiprollade

4

98

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

gehakt 

cordon bleus

5

95

4 stuks

MAALTIJD IDEE

gebraden

Gehakt bal

1

85

per stuk

KEURSLAGERKOOPJE

Kogel

biefstukken  3 stuks 750

MAALTIJD IDEE

Babi

pangang     500 gram 550

a 125 gram



55+ viswedstrijd HSV De 
Snoekbaars
Vorden - Op 30 juli is de 55+ viswed-
strijd gehouden in de Berkel op Stig-
oor te Lochem. 

Er deden 10 personen mee, totaal 
werd er bijna 7 kilo vis gevangen.
De beste 3 waren:

1.W.Bulten: 1320 gram.
2.W.Vreeman: 1060 gram.
3.G.v.Amerongen: 860 gram
   

 ▶ www.desnoekbaarsvorden.nl
   

Bladzijde uit telefoongids 
Vorden 1915
Vorden - De redactie ontving een 
bladzijde uit de telefoongids van 
1915, waar onder andere Vorden in 
opgenomen was. Vordenaar Gerrit 
Emsbroek wilde dit de lezers niet 
onthouden. 

De bladzijde uit de telefoongids is nu 
dus 100 jaar oud. Interessant om te 
zien hoe de communicatie is voortge-
schreden. In 1915 waren er nog maar 
26 aansluitingen in het dorp, plus een 
openbare spreekcel in het telegraaf-
kantoor.

   

Regionaal karakter en een rondrit

Tentoonstelling: Brommers 
kieken in de karke
Steenderen - In de Remigiuskerk 
van Steenderen is op 14, 15 en 16 au-
gustus een tentoonstelling ingericht 
over het merk Zündapp. 

Alles uit de tentoonstelling komt uit 
de regio. Ook de link naar het aandeel 
van de bromfiets in de ontwikkeling 
van de mobiliteit en hierdoor het ver-
dwijnen van de kleine middenstand 
in Steenderen komt aan bod. Eigena-
ren van een (klassieke) bromfiets kun-
nen zich zaterdag 15 augustus tussen 
10.00 en 11.00 uur opgeven voor een 
toerrit door de Achterhoek. Inschrij-
ving voor toerrit, inclusief entree voor 
de tentoonstelling en een tussenstop 

met lunch kost 5 euro.

Openingstijden
De tentoonstelling is geopend op vrij-
dag 14 en zaterdag 15 augustus van 
10.00 tot 17.00 uur en op zondag 16 
augustus van 13.00 tot 17.00 uur. En-
tree 3 euro per persoon, kinderen on-
der 1 jaar gratis.
Adres Remigiuskerk: Dorpsstraat 20, 
7221 BP Steenderen.
   

 ▶ www.oudegeldersekerken.nl
 ▶ www.zundappachterhoek.nl
 ▶ Menno Leistra (06) 47080523
 ▶ Jan Bijvank (06) 29585779

Hummelo - Oerend harde pannen-
koeken, oerend lekkere gebraden 
haantjes, oerend mooie arrange-
menten, speciale biercake, een ijs-
coupe Daldeejen. De horeca in de 
Achterhoek speelt massaal in op het 
veertigjarig jubileum van de boeren-
rockband Normaal. Naar aanleiding 
van het boek Oerend Mooie Achter-
hoek is er een speciale route uitge-
stippeld langs de aller-Normaalste 
plekjes waar de fans - maar ook de 
toeristen, die deze zomermaanden 
de regio aandoen - gebruik van kun-
nen maken.

Nog één keer oerend hard, want na dit 
jaar is het einde oefening. Ben Jolink 
en zijn mannen houden het na veertig 
jaar høken definitief voor gezien. Voor 
journalist Jan Colijn was dat aanlei-
ding een boek te schrijven langs al-
lerlei plekjes in de Achterhoek die een 
link hebben met Normaal: “Een soort 
pelgrimstocht voor de anhangers, zo-
als de Normaalfans zichzelf noemen.”

Horecaondernemers in de Achter-
hoek hebben daar zo hun eigen - culi-
naire - draai aan gegeven. Zo wordt in 
café De Tol in Zelhem, ooit de stam-
kroeg van Normaal, een driegangen-
diner voorgeschoteld met als toetje 
een ijscoupe Daldeejen met onder 
meer advocaat en boerenjongens. Het 
hotel/restaurant De Gouden Karper 
in Hummelo heeft zelfs een speciaal 
meerdaags oerend mooi arrangement 
samengesteld.

Het vermaarde Hotel Bakker in Vor-
den braadt oerend lekkere haantjes, 
waar het landelijk bekend mee is ge-
worden. Terwijl restaurant Het Wapen 
van Heeckeren in Hummelo in het te-
ken staat van veertig jaar Normaal. De 
band nam hier onlangs de videoclip 
voor de gezamenlijke single ‘Gries’ 

met Rowwen Hèze op. En ook de fraai 
gelegen Berenschot’s Watermolen in 
Het Woold bij Winterswijk is in de 
route opgenomen.

Enkele uitstapjes worden buiten de 
Achterhoek gemaakt. De eigenaar 
van Pannekoekhuys Hoch-Elten, in 
het gelijknamige Duitse dorpje, heeft 
een speciaal recept ontwikkeld voor 
een oerend harde pannenkoek. De 
rondrit begint in Haaksbergen, waar 
Ben Jolink zijn studio en atelier heeft. 
Bas Nijhuis, bekend als internationaal 
topscheidsrechter, maar ook eigenaar 
van een bakkerij in Haaksbergen, 
heeft speciale biercake gemaakt. “Uit 
eigen brouwerij,” aldus Nijhuis.

Van het boek ‘Oerend Mooie Achter-
hoek’ zijn intussen een slordige vijf-

duizend exemplaren over de toon-
bank gegaan. Onduidelijk is nog of er 
een tweede druk volgt. Intussen zijn 
er al aardig wat anhangers en toe-
risten, die de rit hebben gereden en 
zich in een van de diverse etablisse-
menten tegoed hebben gedaan aan 
een Normaal-gerecht. De rondrit zit 
in het boek als ouderwetse schatgra-
verskaart en de route is inmiddels ook 
digitaal beschikbaar: “Het blad Pro 
Motor van de ANWB heeft onder de 
noemer ‘Hendrik Haverkamproute’ 
het traject online gezet.

Met de hedendaagse navigatieappa-
ratuur hoeven de mensen dus niet 
meer voortdurend op die landkaart te 
kijken en kunnen zodoende optimaal 
genieten van die oerend mooie Ach-
terhoek.”

Vorden - Eind april openden Jurre Snippe en Dorry Budding de deuren van 
het voormalig pand ‘Olde Lettink’, dat toen al een jaar leegstond, en startten 
hun restaurant ‘Frappant eten en drinken’. Frappant is een uniek concept in 
Vorden, waar smaaksensatie, verse huisgemaakte producten en een eerlijke 
keuken voorop staan.

Frappant heeft het de afgelopen peri-
ode wisselend druk gehad. Dagen zo-
als Hemelvaart en Pinksteren waren 
volle bak. Ook in de komende vakan-
tieperiode wordt een aanloop van va-
kantiegangers verwacht. Tevredenheid 
heerst bij Jurre en Dorry, terugkijkend 
op de afgelopen periode. “Ook voor ons 
is het runnen van een eigen restaurant 
nieuw, ondanks de ruim 30 jaar erva-
ring van Jurre als chef-kok. Zelf heb ik in 
een grijs verleden een korte tijd in een 
horecaonderneming gestaan, ik heb 

dus weinig ervaring “, aldus Dorry.

Ontwikkeling
Het restaurant is nog volop in ontwik-
keling. Het terras oogt vrolijk en is af. 
Binnen in het restaurant moet nog het 
een en ander gebeuren. “Met de gas-
tenkamer (het oude cafetariagedeelte) 
willen we nog iets gaan doen, in de 
winter bijvoorbeeld amusement voor 
de jeugd”, vertelt Jurre. Ook het restau-
rantgedeelte binnen moet nog worden 
aangepakt, echter heeft de gastenkamer 
de eerste prioriteit.

Uniek
Dat Frappant een uniek restaurant is 
merk je aan veel dingen. Het water-
project “Stop Proverty”, waarmee geld 
wordt ingezameld voor waterputten 
in India, is er één van. Ook wil men 
gaan starten met een haal- en breng-
service voor senioren en anderen die 
slecht ter been zijn. “Deze mensen 
willen we een leuke avond bezorgen, 
een haal- en brengservice is het min-
ste wat we kunnen doen”.

Frappant zet 
zich in voor 
waterputten India

Per 1 juli is Frappant op vrijdagavond 
gestart met een Indiase avond voor 
de maanden juli en augustus. Dorry 
vertelt enthousiast: “Wij zijn zelf een 
aantal keren in India geweest en zijn 
verliefd geworden op de Indiase keu-
ken, Jurre heeft zelfs kookcursussen in 
India gevolgd. Daarom willen wij de 
gasten kennis laten maken met deze 
prachtige en veelzijdige gerechten. 
Zo kunnen de gasten voor een vast 
bedrag genieten van een Indiaas buf-
fet”. Uiteraard is à la carte ook gewoon 
mogelijk.

Frappant is de komende zomermaan-
den elke dag geopend van 10.00 uur 
tot 23.00 uur. Wilt u graag een thema-
avond bijwonen, dan is reserveren 
vooraf gewenst.

   

 ▶ 0575 473 973
 ▶ info@frappantetenendrinken.nl

Het terras oogt vrolijk en is af. Binnen moet nog het een en ander gebeuren.

Ben Jolink bij restaurant Het Wapen van Heeckeren. 

Uniek concept waar verse huisgemaakte producten en een eerlijke keuken voorop staan

Frappant uniek restaurant in Vorden

Horeca Achterhoek speelt in op 40 jaar Normaal

Oerend lekkere gerechten
Bladzijde uit telefoonboek 1915. 

Een deel van het team dat de tentoonstelling organiseert.
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Project Lohues Part II bij 
LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 5 augus-
tus 2staat ‘Project Lohues Part II’ 
centraal in het radioprogramma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitgezon-
den. De band speelt een aantal num-
mers live en de bandleden worden 
geïnterviewd door de presentatoren 
van het programma.

Na een bezoek aan een klein festival-
letje raakte Coen Mijnen in de ban 
van de muziek van Daniel Lohues & 
the Louisiana Blues Club. Hij kocht 
een paar cd’s van Lohues en vooral 
de ‘Allennig- serie’, waarop Daniel ge-
heel ‘allennig’ liedjes speelt en zingt 
over van alles en nog wat gingen maar 
niet uut de kop bij Coen. In veel lied-
jes herkende hij zich en met name de 
leefwereld van het platteland waar 
ook hijzelf is opgegroeid. Dus de ‘olle’ 
gitaar maar eens van zolder gehaald 
om een paar liedjes te proberen.

Dat ging lekker en hij bracht ze zelfs 
een paar keer publiekelijk ten gehore, 
maar daar bleef het bij tot hij op een 
feestelijke avond zijn oud collega, 
Ruud Postma, uitnodigde om mee te 
doen. En zo geschiedde, Project Lo-
hues Part II was born. Ruud koopt 
zich een mandoline en er wordt ook 
een doos mondharmonica’s aange-
schaft.

Debuut tijdens Meipop
Op 2 mei 2014 vindt het debuut plaats 
tijdens Meipop op hun eigen vaste 
repetitielocatie, Camping de Vlin-
derhoeve te Kring van Dorth. Voor 
bij een paar nummers werd nog een 
beetje aanvulling gezocht en binnen 
no-time was John erbij voor percussie 

op een cajon en vriend Bob tokkelde 
een paar nummers op de banjo en de 
bas mee. Campinggast Mirella Rot-
hengatter wordt gestrikt om gezellig 
mee te doen op bas. Als Ruud ook nog 
zijn zoon, eigenlijk een’punkrocker’ 
weet te strikken is de vaste bezetting 
van Project Lohues Part II een feit! Al-
hoewel, inmiddels is ook saxofoniste 
Willemijn Haagsman aangeschoven 
om de meer elektrische werken van 
‘Skik’, de band van Daniel Lohues, 
meer drive te geven.

Inmiddels wordt er bijna elke maand 
wel opgetreden in kleinere muziek-
gelegenheden en kroegen tot wat 
grotere evenementen. De gepassio-
neerde amateurmuzikanten coveren 
heerlijke liedjes in het dialect over 
‘t platteland, vroeger, vrouwen, al-
ledaagse dingen, ditjes, datjes, liefde 
en kommer en kwel. De band geeft de 
Lohues’ liedjes vaak een kleine eigen 
twist en speelt vol overgave met een 
dosis humor en ongedwongenheid. 
Een optreden begint vaak met de 
‘kleinere’ luisterliedjes om knallend 
af te sluiten met het vlottere werk.

Live@Ideaal wordt iedere woensdag-
avond tussen 20.00 en 22.00 uur uit-
gezonden.

Live meekijken
Het programma is live te beluisteren 
via Radio Ideaal. Live meekijken kan 
op woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en arties-
ten die ook in het programma willen 
komen spelen, kunnen mailen naar 
Live@Ideaal.org of schrijven naar Ide-
aal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
Live@Ideaal.org Postbus 50, 7020 AB, 
Zelhem.

   

Duivenberichten 26 juli
Bronckhorst - Uitslagen van de 
vluchten van de drie duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst: 
PV De Koerier uit Zelhem, PV Vor-
den en PV Steeds Sneller Hengelo. 
Zondag 26 juli stond de eerste jonge 
duivenvlucht vanuit Lommel op het 
programma. Het startschot klonk 
om 09.00 uur.

PV De Koerier Zelhem
Tien liefhebbers zetten 176 duiven 
in voor de eerste jonge duivenvlucht 
vanuit het Belgische Lommel. De eer-
ste duif ging naar H. Wassink. De ge-
middelde afstand tot Zelhem zat rond 
de 112 kilometer. De snelste duif is 
geklokt om 10.12.39. De uitslag van de 
top tien: H. Wassink1-2-4-5-7-8-9-10, 
H. Niesink 3, M. Burghout 6.

PV Vorden
De eerste jonge duivenvlucht vanuit 

Lommel had een afstand tot Vorden 
van 115 km. Gemiddelde snelheid 
was 95 km/uur. Uitslag: H.B.M. Hoks-
bergen 1-4-6-9-10, Ria Luesink 2-3-5-
8, Marc Tiemessen 7.

PV Steeds Sneller Hengelo
Voor de jonge duivenvlucht startten 
151 duiven van negen deelnemers. 
Aan de oude duivenvlucht, eveneens 
vanuit Lommel, lossing 9.00 uur, de-
den 21 duiven van drie deelnemers 
mee.

Uitslag Jong: R. Koers (22/38) 1-2-4-5-
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-20-
22-26-27-28-29, G. Haverkamp (2/10) 
3-35, A.H.J. Peters (5/21) 16-18-24-34-
36, J. Teunissen (2/13) 21-23, G. Duit-
shof (3/15) 25-30-31, E. Koers (2/19) 
32-33, R. Waenink (2/14) 37-38. Uit-
slag Oud: R. Koers (2/3) 1-2, A.H.J. Pe-
ters (3/14) 3-4-5.

   

Duivenberichten 2 augustus
Bronckhorst - Uitslagen van de 
vluchten van twee van de drie dui-
venverenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo. Zondag 2 augustus 
stond de tweede jonge duivenvlucht 
en een oude duivenvlucht vanuit 
Duffel op het programma.

PV De Koerier Zelhem
Zondag 2 augustus stond voor de le-
den van P.V. de Koerier de tweede jon-
ge duivenvlucht op het programma. 
De duiven moesten komen vanuit het 
Belgische Duffel. Door elf liefhebbers 
zijn er in totaal 178 duiven ingezet. De 
eerste duif ging naar H. Wassink.

De gemiddelde afstand tot Zelhem 
zat rond de 162 km. Het startschot 
klonk om 09.45 uur en met goed ver-
trek vanaf de losplaats begonnen de 
duiven aan hun terugreis. De snelste 
duif is geklokt om 11.48.18. De uitslag 
van de top tien ziet er als volgt uit: H. 
Wassink 1-5-6-7-8-10, W. Meijerman 

2-3-9, R. Jansen 4.

PV Steeds Sneller Hengelo
Deze zondag wederom twee uitsla-
gen, Duffel België, in jong en oud:
De 189 jonge duiven van 12 deelne-
mers werden gelost om 9.45 uur in 
Duffel, met een noordoosten wind 
kracht 2.

Uitslag: L. Te Stroet (11/30) 1-3-11-
12-19-24-25-26-28-42-43, R. Koers 
(18/40) 2-4-5-6-8-9-10-18-22-23-31-
37-38-39-40-44-45-46, J. Teunissen 
(3/13) 7-27-33, A.H.J. Peters (8/21) 13-
15-20-21-30-32-35-41, E. Koers (1/16) 
14, W. Willemsen (1/10) 16, G. Duit-
shof (4/15) 17-34-36-47, R. Waenink 
(2/14) 29-48.

Van 8 deelnemers gingen 42 oude 
duiven van start, eveneens 9.45 uur, 
Duffel. Uitslag: R. Koers (7/10) 1-2-
3-4-5-6-7, J. Teunissen (2/4) 8-10, L. 
Te Stroet (1/13) 9, Comb. Borneman 
(1/7) 11.

Hengelo/Assen - Afgelopen zaterdag 
en zondag vond op het TT Circuit 
Assen het grootste gecombineerde 
auto-, motor- en kart evenement 
plaats dat er in Europa te vinden is. 
Op zondag kwamen er 87.500 bezoe-
kers, over het hele weekend waren 
dat er meer dan 100.000. De Gamma 
Racing Day ontving onder meer 
Formule 1-sensatie Max Verstappen 
met zijn ScuderiaToroRosso Formu-
le1-bolide. De regerend wereldkam-
pioenen Moto3 Alex Marquez en 
Moto2, Tito Rabat, beide uit Span-
je, waren ook aanwezig. Naast het 
showprogramma werd er ook volop 
geracet in de verschillende klassen. 
Een viertal Hamove-leden stond aan 
de start bij de motoren.

De leden Rob Hartog en Johan Fre-
driks kwamen uit in de ONK Super-
bikes. Marcel Ritzer en Jurgen Banda 
reden mee in het wereldkampioen-
schap zijspannen. Hartog kwam voor 
deze gelegenheid uit in een andere 
klasse. Normaal gesproken rijdt hij in 
de Superstockcategorie en dan met 
name het Europees kampioenschap. 
Af en toe stapt hij ook over naar de Su-
persport voor de Nederlandse races.

Dit maal kwam hij echter uit met een 
MTM Kawasaki in Superbikes. Hartog 
deed het boven verwachting goed en 
zette iedereen te kijk om meteen de 
overwinning in deze klasse op te ei-
sen. Van start tot finish overheerste 
hij. Koen Zeelen probeerde nog aan te 
pikken maar moest naarmate de wed-
strijd vorderde, steeds meer toegeven.

Hartog liet weten dat het een eenma-
lig optreden was en dat hij volgende 
week bij de IDM races op Assen weer 
op zijn vertrouwde machine zit. Naast 
Hartog stond er nog een Hamove lid 
op het podium. Johan Fredriks werd 

derde nadat een rijder die voor hem 
was geëindigd werd gediskwalificeerd 
na afloop van de race. Chris Nobel 
won de Supersport race en streed met 
een viertal coureurs voor de overwin-
ning. Veelvoudig Nederlands kampi-
oen bij de zijspannen Bennie Streuer 
en Geert Koerts wonnen hun thuis-
race.

Dit was de eerste overwinning voor 
het duo in het wereldkampioenschap. 
Zij hadden het geluk wel aan hun 
zijde: het duo Reeves en Cluze viel uit 
nadat ze een riante voorsprong had-
den opgebouwd. Het regionale duo 
Marcel Ritzer en Jurgen Banda reed 
een goede race en pakte met een vijf-
tiende plaats 1 punt voor het wereld-
kampioenschap. Zij waren tevreden 
met dit resultaat mede omdat het duo 

snellere rondetijden op de klok wist 
te zetten dan bij voorgaande races op 
Assen. Naast de motorraces kwamen 
ook de Internationale autoklassen 
NEC Formula Renault 2.0 en de Boss-
GP aan de start. Deze klassen waren 
een genot om naar te kijken. Bij de 
Boss GP stond zelfs de ex-wagen van 
Sebastian VettelToroRosso STR-1 aan 
de start.

Ook werd er om de punten gestreden 
in de NK Historische Tourwagens & 
GT, Renault Clio Cup, Supercar Chal-
lenge en CIK-FIA European Superkart 
Championship. De organisatie was 
dik tevreden met de opkomst van het 
publiek.
   

 ▶ www.hamove.nl

Ruurlo - Het aanbod aan activiteiten is ongekend groot en afwisselend tij-
dens de veertiende editie van de Reurlse Pompdagen. Dit evenement vindt 
plaats van zaterdag 8 tot en met zaterdag 15 augustus, grotendeels weer op 
het Kerkplein. Een festijn waarvan de formule uniek is voor de Achterhoek. 
Er zijn dit jaar meer activiteiten dan ooit. En met de inbreng van Volley-
balvereniging Tornax, Scouting Ruurlo en de Stichting Berkelland Open 
Darts is het aantal verenigingen en stichtingen dat meewerkt aan de Reurlse 
Pompdagen ook gegroeid. In totaal verlenen zestien verengingen en stich-
tingen medewerking aan de evenementenweek.

Sport, spel, muziek, dans, een fiets-
tocht, een kerkdienst, een braderie 
en een scala aan kinderactiviteiten. 
De editie van de Reurlse Pompdagen 
telt maar liefst zestien activiteiten. 
Praktisch alle activiteiten zijn gratis 
toegankelijk. “En dat maakt het eve-
nement nog unieker. Met dank aan 
alle sponsoren”, zo verklaart voorzitter 

Gerrit Laarman van Stichting Reurlse 
Pompdagen. Traditioneel trapt Hand-
balvereniging Blauw Wit de Reurlse 
Pompdagen af. Dit jaar (zaterdag 8 
augustus) met een kindermiddag, 
bowlingtoernooi en een barbecue. 
Zondag 9 augustus is het Kerkplein ‘s 
morgens het domein voor een Oecu-
menische kerkdienst van de Raad van 

Kerken Ruurlo-Barchem en ‘s mid-
dags voor een Beachvolleybaltoernooi 
van Tornax. Zondagavond staan er op 
uitnodiging van muziekvereniging 
Sophia’s Lust maar liefst zeven bands 
op het podium voor de ‘Battle of the 
bands’.

Maandag (10 augustus) vindt er ‘s mid-
dags een Brandweermiddag plaats en 
‘s avonds glijwedstrijden op zwembad 
De Meene. Dinsdag 11 augustus kan 
men ‘s morgens vanaf het Kerkplein 
deelnemen aan ‘Fiets de Boer Op’, 
vindt er een Huttenbouwdag voor de 
kinderen plaats en ‘s avonds verlenen 
zes gezelligheidskoren uit Berkelland 
medewerking aan de ‘Smartlappen-
avond’. Woensdag 12 augustus staat de 
gehele middag en avond in het teken 
van de Braderie van de Achterhookse 
Folkloredansers met diverse podium 
optredens, dansgroepen, een oldti-
mershow en talloze hobbyisten.

Totaal werken 16 
verenigingen en 
stichtingen mee

Donderdag 13 augustus heeft Stich-
ting Reurlse Pompdagen een rustdag 
ingesteld. Vrijdag 14 augustus is er een 
spelmiddag voor de jeugd en kan men 
een ritje maken met de stoomtram 
Bello. ‘s Avonds tekent Tennisvereni-
ging Ruurlo voor een muzikale avond. 
Zaterdag op de slotdag (15) augustus 
vindt er ‘s middags en dartstoernooi 
plaats en sluit de Ruurlose Gymnas-
tiekvereniging RGV de Pompdagen 
af met demonstraties en een muziek-
avond. Kortom een programma voor 
elk wat wils.

De editie van de Reurlse Pompdagen telt maar liefst zestien activiteiten.

Team Ritzer/Banda. Foto: Henk Teerink.

Meer activiteiten dan ooit tijdens
Reurlse Pompdagen 2015

Gamma Racing Day

Hamove lid Hartog wint bij GRD
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Vorden - In een zonovergoten ‘Groe-
ne kathedraal’ achter Kasteel Vor-
den hield de Evangelisatiecommis-
sie van de Protestantse Gemeente 
Vorden in wording zondag 2 augus-
tus haar jaarlijkse openluchtdienst. 
Door de storm van vorige week was 
het niet veilig om op de bekende 
plaats in de ‘groene kathedraal’ sa-
men te komen en was de dienst ver-
plaatst in de richting van het kasteel.

Mede door het mooie weer waren de 
honderden stoelen bezet en konden 
de bezoekers zich gaan bezig houden 
met de vraag: “Woar bun ie d’r ene 
van?” (van wie ben jij er een?). De 
Evangelisatiecommissie had dit als 
thema voor de dienst gekozen.

De voorganger was de bij vele Vorde-
naren nog bekende dominee Harry 
Klaasens, jaren geleden zelf dominee 
in Vorden. Muzikale begeleiding van 
de samenzang was in handen van de 
niet minder bekende Kees van Dus-
seldorp.

Familiebanden
In zijn zoektocht naar antwoorden op 
de gestelde vraag, begon de voorgan-
ger bij de kinderen naar het zoeken 
van familiebanden. “In het bos staan 
veel bomen, maar staat er ook een 
stamboom bij?”, vroeg hij. Volgens een 
van de kinderen een domme vraag. 
“Kijk daar staat een boom en die heeft 
een stam dus dat is een stamboom.

Logisch toch?” Hij kwam er niet veel 
verder mee. Om de kinderen duidelijk 

te maken hoe familierelaties in elkaar 
steken werd de hulp van een Franse 
straatfotograaf ingeroepen, die een 
kind met ouders en grootouders foto-
grafeerde en zo duidelijk maakte wat 
een stamboom is. De kinderen gingen 
na deze les genealogie naar hun eigen 
territorium.

Evangelie van Mattheüs
Dominee Harry Klaasens mediteerde 
over een tekst uit het evangelie van 
Mattheüs. Hierin zegt iemand tegen 
Jezus: “Uw moeder en uw broers staan 
buiten, ze willen met u praten, Waar-
op Jezus zei: Wie is mijn moeder en 

wie zijn mijn broers?”. Hij wees naar 
zijn leerlingen en zei: “Dit zijn mijn 
moeder en mijn broers.” In de uitleg 
concludeerde hij dat er naast de fami-
liebanden als antwoord op het thema 
‘Woar bun ie d’r ene van?’, er ook fa-
miliebanden zijn met Jezus als broer 
en God als Vader. Naast de meditatie 
werden de nodige liederen gezongen.

Menig voorbijganger bleef een mo-
ment nieuwsgierig luisteren. Na af-
loop van de samenkomst, tijdens het 
druk bezochte koffiedrinken, klonk 
alom de vraag: “Woar bun ie d’r ene 
van?”

Vorden - De diversiteit aan bedrij-
ven was weer groot. Niet alleen puur 
agrarisch gericht maar ook aanver-
wante bedrijven behoorden tot de 
bedrijven die werden bezocht. Mas-
saal stapten zaterdag 1 augustus de 
deelnemers aan de bijna dertig ki-
lometer lange agrarische fietstocht 
‘Fiets de boer’ in Vorden vanaf de 
Dorpskerk hun tweewieler op. De 
‘teller’ van de voormalige afdeling 
Vorden van Land- en Tuinbouw Or-
ganisatie Bronckhorst, Vrouwen van 
Nu Vorden en Jong Gelre Vorden/
Warnsveld kwam tot 988. En met dit 
aantal was mede organisator Geert 
Harmsen zeer content mee. 

Naast het drinkwaterproductiebedrijf 
Dennenwater van Vitens werd Cam-
ping ‘t Groote Veld van de familie 
Reintjes (Lochem), het rundveehou-
derijbedrijf van Harrie Dinkelman, het 
geitenbedrijf van de familie Hamoen, 
Loon- en Grondverzet Klein Gun-
newiek (allen in Barchem) en Party 
Service Achterhoek (Vorden) van Jan 
Kornegoor bezocht. Op de rustloca-
tie bij Harrie Dinkelman konden de 
deelnemers zich te goed doen aan 
pannenkoeken. Johanna ten Have had 
beslag gemaakt voor maar liefst dui-
zend pannenkoeken. De twaalf leden 
tellende ‘bakploeg’ die onder meer uit 
Jannie Westerveld en Hanneke Vrug-
gink bestond liet het fietsende publiek 
de pannenkoeken goed samen. Op het 
eind van de middag was het ‘bakteam’ 
helemaal ‘los’. Op het erf van Dinkel-
man hadden zich ook een aantal hob-
byisten verzameld en konden de kin-
deren zich vermaken op een spring-
kussen. Marcel Dijkman van Solarama 
liet de bezoekers kennismaken met 
zonne-energie. Duurzaamheid speelt 
namelijk een belangrijke rol op het 
bedrijf van Dinkelman. Zo wordt de 
melk voor gekoeld met een voorkoeler 
en is er een Fre-Heater geïnstalleerd, 
zijn er 200 zonnepanelen op het dak 
van ligboxenstal geplaatst en voor het 
vullen van de honderd ligboxen wordt 
gescheiden mest gebruikt. Hiervoor is 
op het bedrijf een mestscheider aan-
wezig. De koeien worden sinds 2001 

gemolken met (twee) melkrobots. Jaap 
en Gerrie Buunk uit Dieren en Wim 
en Hermien Hulshof namen ook een 
kijkje in de nieuwe jongveestal. “Inte-
ressant. We nemen voor het eerst in 
Vorden deel aan deze fietstocht”, zo la-
ten Jaap en Gerrie weten als ze zich te 
goed doen aan een pannenkoek.

De deelnemers maakten als eersten 
zaterdag een stop bij het drinkwater-
productiebedrijf Dennenwater dat 
diep verscholen in het natuurgebied 
‘t Groote Veld tussen Vorden en Lo-
chem aan de Wientjesvoortseweg ligt. 
Dennenwater is een van de twaalf pro-
ductiebedrijven van Vitens in de Ach-
terhoek. Jaarlijks wordt er zo’n slor-
dige drie miljoen kubieke meter water 
opgepompt. Vanaf 1968 verzorgt Vi-
tens het drinkwater vanuit dit ‘pomp-
station’ voor inwoners van Vorden, 
Lochem, Barchem, Almen, Harfsen, 
Gorssel, Epse en een gedeelte van Zut-
phen. De zevenjarige tweelingzusjes 
Mary en Josie Hendriks uit Eefde vin-

den de geitjes bij de familie Hamoen 
het leukst. Sinds 1996 runnen Antoon 
(65) en Nelleke (49) Hamoen een gei-
tenbedrijf aan de Wiersserbroekweg in 
Barchem. Het 800 tellende geitenbe-
drijf levert de melk van hun geiten aan 
de Coöperatieve Belangenvereniging 
voor Melkgeitenhouders (CBM) in 
Twello. Deze geitenmelk wordt hoofd-
zakelijk omgezet in geitenkaas. Als 
laatste bedrijf was Party Service Ach-
terhoek opgenomen in de fietsroute. 
Na 25 jaar een melkveehouderij met 
aanvullend vleesvarkens te hebben ge-
rund is Jan Kornegoor (57) in 2002 na 
de Mond- en Klauwzeer-crisis gestopt 
met zijn boerenbedrijf. Na een jaar als 
zzp-er en een half jaar in loondienst 
te hebben gewerkt is Kornegoor eind 
2003 weer als zelfstandig ondernemer 
verder gegaan met zijn nieuwe bedrijf. 
Party Service Achterhoek levert on-
der meer tenten en tentinrichtingen. 
“Kortom alles wat nodig is voor een 
geslaagd feestje”, zo verklaarde Kor-
negoor aan het slot van de fietstocht.

Vooral kinderen vonden het geitenbedrijf van de familie Hamoen interessant. 

Honderden stoelen bezet tijdens de openluchtdienst. 

Veelzijdige ‘Fiets de boer op’ Vorden goed 
voor maar liefst 988 deelnemers

Bezoekers openluchtdienst houden zich 
bezig met: ‘Woar bun ie d’r ene van?’

Bron: Consumentengids juli/augustus 2015
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

ALS BEST GETEST

Hollandse 
sperziebonen

Met 5 losse stokjes.

BBQ
groentespiespakket**

300 g

Kaas-ui baguette
300 g

Meergranen baguette

Met 5 losse stokjes. 

Varkenssaté**

6-8 stuks

Gemarineerde grillfakkels**

Galia meloen Braeburn appelen

4.15/kg 4.89/kg4.89/kg

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  * Bron: Consumentengids juli/augustus 2015  ** Uit de koeling  *** Uit de diepvries

Bron: Stiwa juli 2015

Bron: CosmoGIRL! juli 2015

Bron: Consumentengids juli/aug. 2015

Bron: Gezondgids juni 2015

KIJK VOOR MEER BEST GETEST 
PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Sterk en zacht.

3-laags 
toiletpapier

Lasagne 
Bolognese**

Varkenssaucijzen**Citroen waterijs***

Geconcentreerd 
afwasmiddel

LAAGSTE PRIJS
 VOOR HUISMERKEN*
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Voor meer informatie en actueel nieuws zie:  www.spektakelweekend.nl

In het weekeinde van zaterdag 15 en zondag 16 augustus 2015 organiseert de Motorclub 
Mariënvelde ( MCM ) wederom een “spektakelweekend” rondom racende combines en ander 
gemotoriseerd vervoer.

De laatste plaats waar je een combine verwacht, is op een crossterrein. Geen tarwe of rogge, maar 
zand krijgen ze voor de kiezen. De voormalige trage en logge machines zijn van het overbodige 
ijzerwerk ontdaan. De motor heeft plaats gemaakt voor een dieselmotor welke veel meer vermo-
gen heeft, dan de originele. De V-snaaraandrijving is gebleven. Wat je dan krijgt, zijn machines 
die opeens wel snel de baan rond kunnen, maar door hun afmetingen worden inhaalacties heel 
spectaculair om te zien. Er gaat soms wel de nodige beukwerk  aan vooraf, om langs de voorgan-
ger te komen. 

Het Spektakel evenement begint op zaterdag 15 augustus, ’s avonds in de grote feesttent met een 
grandioos “dors(t)feest”. Tent open om 21.00 uur. Vanaf 22.00 uur treedt de band “The Runaway 
Crows” op, die oude en meer recente Rockklassiekers ten gehore brengt. Goud van oud.

20e INTERNATIONALE COMBINERACE MARIËNVELDE

COMBINERACE
Op zondag 16 augustus start de Combine Race 
vanaf 11.00 uur met een presentatie/remmen-
test van de diverse deelnemers. Veiligheid staat 
bij ons voorop, dus als de remmentest goed ver-
loopt, dan mag de combine pas meerijden. Om 
te voorkomen dat de combines dan nog buiten 
de baan raken, is er rondom het crossterrein een 
sleuf van anderhalve meter diep uitgegraven, 
met daar achter weer een aarden wal van an-
derhalve meter hoog.
De combinerace worden verreden in verschil-
lende klassen; standaard en vrije klasse voor de 
heren, en een damesklasse met zowel standaard 
als vrije klasse.

Bij de standaardklasse mag wat motor keuze 
betreft inmiddels alles. Bij praktisch  alle stan-
daard combines heeft de originele motor plaats 
gemaakt voor zware motoren variërend van 6 tot 
12 liter dieselmotoren uiteraard allemaal voor-
zien van turbo’s. Origineel zitten de motoren 
van combines boven in de machine. Echter bij 
deze machines zitten de motoren juist zo laag 
mogelijk. Dit om te voorkomen dat de combines 
op kant gaan. Het vermogen in deze klasse va-
rieert van 250 tot 500 pk. De grootste handicap 
is echter de  riemaandrijving. Het vermogen van 
de motor moet naar de eindaandrijving worden 
overgebracht middels een variator riem (een 
soort V-snaar) maar dan veel groter. Deze riem is 
de zwakke schakel in deze sterke combines. De-
ze grote gevaartes welke gemiddeld ca. 5000 kg. 
wegen, bereiken inmiddels snelheden van meer 
dan 80 km/u. En dat is lastig rijden vooral omdat 
deze machines met de achterwielen bestuurd 
worden. We starten telkens met zo’n 10 combi-
nes tegelijk, wat op de snel smaller wordende 
baan leidt tot spectaculair trek- en duwwerk, 
met name in de eerste bocht na de start.
 
Bij de vrije klasse is men vrij in de keuze van mo-
toren, transmissies en assen. Dus geen riem aan-

drijving zoals bij de standaard klasse. Ook we-
gen deze vaak eigenbouw combines niet meer 
dan 2500 kg. Deze machines met brullende V-8 
benzine motoren van 500 pk en meer halen met 
gemak snelheden tot boven de 100 km/u. De 
nieuwe tendens in deze klasse is onafhankelijk 
af geveerde wielophanging en aandrijving op al-
le vier de wielen. Daardoor is de acceleratie nog 
beter, en de bochten snelheid hoog.

De wedstrijd in Marienvelde is de vierde in de 
reeks van vijf, welke meetelt voor het Neder-
lands Kampioenschap. En zoals uit het verleden 
blijkt, meestal de doorslaggevende wedstrijd is 
in dit kampioenschap. Dit levert bij ons extra 

spanning en sensatie op. De deelnemers in dit 
internationale veld, zijn afkomstig uit Neder-
land, Duitsland, België en Luxemburg. 

Ook het plaatselijke C.R.M.-team, winnaar van 
de prijs “Sportploeg van het jaar Oost Gelre 
2015” zijn met 3 machines aanwezig. Ralph 
klein Gunnewiek, en René Krabbenborg met 2 
snelle machines in de standaard klasse. René 
staat in het tussenklassement aan de leiding en 
Ralph op de vierde plaats. De special combine 
van Joeri Domhof, Bart klein Holkenborg, en Jel-
le Reukers staat in het tussenklassement op de 
tweede plaats. Zij zijn samen de rijders van de 
spectaculaire eigenbouw special combine  “Ge-
neral Lee”.

SPEKTAKEL
Tussen de combineraces door wordt het publiek 
op ludieke wijze vermaakt.
Naast de combineraces welke de hoofdact van 
ons evenement vormen, vermaken we het pu-
bliek met een Banger-cross, een soort autoro-
deo. Een  40-tal getrainde durfals laat het pu-
bliek zien wat je zoal met oude auto’s kunt doen, 
een soort crazy-cross, maar dan extremer. Deze 
vorm van volksvermaak is enorm populair in 
Engeland. Dit is dan ook een zeer spectaculair 
onderdeel van de dag.

Nieuw dit jaar is de demo Autocross van HACC, de 
Halse Autocross Club. Met auto’s uit de junior-, 

standaard-, toerwagen-, kever-, sprint 1600 en 
de superklasse zullen zij laten zien, wat je kunt 
terwijl je de auto wel heel houd. Hoge snelheden 
en schitterende inhaalacties gegarandeerd.
 Op het terrein van het s
Het geheel zal op onnavolgbare wijze aan elkaar 
gepraat worden door de presentatoren Wim 
Bremmer (Stem zonder rem) en de plaatselijke 
spraakwaterval Dirk-Jan Vreeman. Zij zullen er 
voor zorgen, dat er geen stiltes vallen. Zelfs rus-
tige momenten zal door hun klinken alsof er een 
strijd is op leven en dood.

We besluiten de zondagmiddag met een da-
verend spektakel, de Destructionderby met de 
Bangers. Bedoeling is, dat er slechts één auto 
nog rijdend de arena kan verlaten. Wat overblijft 
is een verwrongen berg blik en staal, waar oud 
ijzer handelaren watertandend naar zullen kij-
ken. 

Voor de kinderen is er een gratis kindervermaak: 
Luchtkussen, schmink en ballonen knopen. En 
er is voor hen gratis ranja. Er is volop gelegen-
heid om de inwendige mens te versterken.
Zondagmiddag direct na de cross en de daar-
bij behorende prijsuitreiking, barst het “Com-
bine-feest” los in onze feesttent. Het muzikale 
optreden wordt hierbij verzorgd door de band 
“Kisjeskearls”, een middag ouderwets rocken 
met covers van Normaal. Dit zal vanaf ongeveer 
16.30 uur zijn.  

PROGRAMMA
ZATERDAG 15 AUGUSTUS: DORS(T)FEEST AANVANG:  21.00 UUR
                                                       
ZONDAG 16 AUGUSTUS: COMBINERACE SPEKTAKEL AANVANG:  11.00 UUR
 COMBINEFEEST AANVANG:   ± 16.30 UUR 
                                                       
LOKATIE
Het evenement vindt weer plaats aan de Zanddijk/Zompweg tussen Mariënvelde en Halle. De 
entree bedraagt zaterdagavond: € 5,00. Zondag bedraagt de entree € 10,00
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree en parkeren kost ook niets! Let op: Het is niet toegestaan 
dat er eigen consumpties worden meegenomen! 
Voor weinig geld wordt er veel vertier geboden!



Spulletjes gevraagd
pleinmarkt Vierakker
Vierakker - Op zondag 20 september is alweer voor de vijftiende keer de 
pleinmarkt om de bekostiging van de restauratie van de St. Willibrorduskerk 
in Vierakker af te lossen. De organisatie is nog dringend op zoek naar spul-
len voor de verkoop.

De organisatoren ontvangen nog 
graag spullen die de moeite waard zijn 
om te verkopen. Spullen kunnen ge-
bracht worden bij dhr. H. Haggeman 
Dorpsstraat 24 in Wichmond.

Indien u liever hebt dat dingen wor-
den opgehaald dan kan dit ook. Hier-

voor kunt u telefonisch contact opne-
men met H. Haggeman 0575-441943 
of met G. Mentink 06-51040821.
Zij maken dan een afspraak met u 
wanneer zaken worden opgehaald. 
Tot en met donderdag 17 september 
kunt u nog spullen brengen of laten 
ophalen.

   

De KunstBus: laatste kans 
tot aanmelden
Vorden - De KunstBus biedt u voor 
het seizoen 2015-2016 voor de 7e 
keer de mogelijkheid te genieten 
van theater en/of museumbezoek. 
Voordeel van het uitgaan met de 
KunstBus is het gemak (vervoer en 
kaartjes worden voor u geregeld) en 
de gezelligheid om samen met ge-
lijkgestemden uit te gaan.

Bent u 60 jaar of ouder, dan kunt u 
gebruik maken van deze voordelen. U 
heeft nog de mogelijkheid tot 13 au-
gustus 2015 om zich op te geven voor, 
in vogelvlucht:

De tentoonstelling van Turner in het 
prachtig verbouwde Museum de Fun-
datie in Zwolle, 15 oktober 2015; het 
theaterconcert Tandem door Liesbeth 
List & Annemarie Oster in Schouw-
burg Lochem 3 december 2015; de 
toneelvoorstelling Op bezoek bij me-
neer Green in Theater Hanzehof te 
Zutphen 7 januari 2016 en theater-

concert The African Mamas & Leoni 
Jansen in Theater Amphion te Doetin-
chem 24 februari 2016.

Aanmeldingsformulieren
U kunt u keuze maken uit een of 
meerdere uitjes. Alle combinaties zijn 
mogelijk. Aanmeldingsformulieren 
met nadere informatie zijn op diverse 
plaatsen in Vorden en Wichmond ver-
spreid, zoals in het Ludgerusgebouw 
Vierakker en op het kantoor van de 
Stichting Welzijn Vorden, VVV en bi-
bliotheek.

Inlichtingen
Nadere inlichtingen worden u graag 
verstrekt door de werkgroepleden: 
voor Wichmond/Vierakker Josefine 
Meijer tel. 0575-547930; voor Vor-
den en omgeving Lamien Nijhoff 
tel. 0575-552118, Antoinette Timmer 
0575-552027, Nienke Slabbekoorn tel. 
0575-846368.

   

Anny Plageman-Aalbers

Fijnschilderkunst in
Vordense Dorpskerk
Vorden - In de Dorpskerk van Vor-
den wordt voor de derde keer dit 
zomerseizoen opnieuw een exposi-
tie gehouden van 10 tot 15 augustus 
2015. Eén van de activiteiten van de 
in 2014 opgerichte Stichting Vrien-
den van de Dorpskerk Vorden is 
het organiseren van exposities. De 
lichte, voor exposities aangepaste, 
ruimte van de Dorpskerk is daar-
voor uitermate geschikt, zoals ook 
bleek tijdens de eerste twee succes-
volle exposities.

De schilder Anny Plageman-Aalbers 
uit Doetinchem komt met haar wer-
ken deze derde expositie inrichten. 
Als haar specialiteit kunt u het schil-
deren van o.a. glazen voorwerpen be-
wonderen: een vaas, een schaal, een 
karaf. Haar schilderijen zijn een mooi 
voorbeeld van realistische kunst: 
prachtige stillevens met een verfijnd 
oog voor detail. In 1997 is Anny Pla-
geman begonnen als autodidact beel-
dend kunstenaar bij een particuliere 
school in Venlo.

Om de kunst van het realisme te ver-
fijnen heeft ze later les genomen bij 
atelier Peter Dillen in Veldhoven. Nog 
steeds niet tevreden ging ze op zoek 
naar een superrealistisch schilder die 
ze in Antwerpen vond: de fijnschilder 

Maarten Boffé. Van hem heeft ze een 
aantal jaren les gehad tot ze in 2012 
ging verhuizen naar Doetinchem. Het 
is een genoegen om te zien hoe ze 
dauw op een bloem schildert, dons 
op een vrucht, de reflectie in een glas 
of het parelmoer van een schelp. De 
objecten lijken zo echt dat je ze van 
het doek wilt pakken.

De klassieke schilderkunst in een mo-
dern jasje: het geeft vele uren genie-
ten, zowel het schilderen als het eind-
resultaat.
Haar werk is in binnen- als buitenland 
al op verschillende tentoonstellingen 
te zien geweest. Daarnaast zijn vaste 
exposities in de kapel in Bronkhorst 
en de kunst10-daagse van Bergen NH 
die door duizenden bezoekers be-
zocht wordt. In Doetinchem heeft ze 
haar eigen atelier en gaat tussen de 
exposities door met haar grote passie: 
de schilderkunst. Nu dus in Vorden: 
als u van fijn-geschilderde stillevens 
houdt moet u deze tentoonstelling 
niet missen!

De expositie is te bezoeken van 11.00 
tot 16.45 uur. Toegang vrij.
   

 ▶ www.plageman-aalbers.nl
 ▶ vriendenvandedorpskerkvorden.nl

   

Vleermuizen spotten
Vorden - Vleermuizen, het zijn 
mysterieuze dieren, waar we hoog-
uit een glimp van opvangen in de 
schemering. Een boswachter van 
Natuurmonumenten neemt u graag 
mee in de wereld van deze prachtige 
en nuttige dieren. Op zaterdagen 15 
en 29 augustus vinden de populaire 
vleermuisexcursies plaats. 

De eerste op landgoed Hackfort en 
29 augustus op landgoed Velhorst. 

De avond begint om 20.00 uur met 
een film en uitleg over de dieren, ge-
volgd door een wandeling over het 
landgoed. Voor leden van Natuurmo-
numenten is de entree € 8,00; voor 
niet leden € 11,00, en voor kinderen 
gelden kinderprijzen. Aanmelden kan 
via de website.
   

 ▶ www.natuurmonumenten.nl/
activiteiten

Doetinchem/Vorden - In de hal van 
het waterschapskantoor wordt de 
komende maanden een expositie 
gehouden met schilderijen van Loek 
Kemming. Loek Kemming schildert 
natuur en landschappen in de Ach-
terhoek. Hij is tevens grafisch ont-
werper en hoofdredacteur van het 
tijdschrift Oer.

Ook worden in de hal de mooiste ma-
quettes voor de herinrichting van de 
Baakse Beek tentoongesteld, gemaakt 
door middelbare scholieren van ‘t 
Beeckland in Vorden. Het zijn de acht 
beste inzendingen voor de prijsvraag 
‘Leef met water’, gehouden door on-
der andere Natuurmonumenten, ge-
meente Bronckhorst en Waterschap 
Rijn en IJssel.

De dubbele expositie is (gratis) te zien 
op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 
uur en duurt tot en met 9 oktober 
2015. Het waterschapskantoor ligt aan 
de Liemersweg 2 in Doetinchem, met 
de ingang om de hoek aan de Energie-
weg, bereikbaar via de rotonde.

Betrokken met de omgeving
Loek Kemming (1951, Velp)schildert 
al vanaf zijn prille jeugd. Hij heeft al-
tijd geprobeerd zijn werkzaamheden 
als grafisch ontwerper te combineren 
met schilderen. Zijn grote betrokken-
heid bij zijn leefomgeving blijkt uit de 
keuze van de onderwerpen voor zijn 
schilderijen, die hij dicht bij huis in 
het landschap en de natuur vindt.

Loek Kemming volgde de opleiding 
tot grafisch ontwerper aan de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in Arn-
hem. Na zijn eindexamen richtte hij 
in 1974 samen met twee collega’s het 
ontwerpbureau Vormgeversassociatie 
op te Laag-Keppel. In 2005 startte hij 
samen met Noudi Spönhoff het bu-

reau Office for Design. Hij heeft veel 
affiniteit met architectuur in het alge-
meen en het industrieel erfgoed in de 
Achterhoek.

Hij is hoofdredacteur van Oer, het 
tijdschrift van het Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers, Regionaal Ar-
chief Zutphen en Waterschap Rijn en 
IJssel. Daarnaast is hij bestuurslid van 
de Stichting Keppelse Molens en heeft 
hij grote invloed gehad op het behoud 
en de restauratie van een aantal mo-
numenten zijn directe omgeving.

Ideeën voor Baakse Beek in Vorden
In het landelijk project ‘Leef met wa-
ter’ wordt water en waterbewustzijn 
benadrukt op scholen. Leerlingen 
van het VMBO school ‘Beeckland in 
Vorden deden hieraan mee. In maart 

2015 hebben zij een prijsvraag geor-
ganiseerd voor de herinrichting van 
de Baakse Beek samen met gemeente 
Bronckhorst, Natuurmonumenten, 
Geldersch Landschap &Kasteelen, 
provincie Gelderland en Waterschap 
Rijn en IJssel. Uit de 40 inzendingen 
zijn de acht beste inzendingen nu ten-
toongesteld, inclusief de winnende 
maquette van Cindy Oldenhave en 
Anouk Denkers.

De meest bruikbare en toepasbare 
ideeën worden meegenomen in de 
verdere planuitwerking van de her-
inrichting van de Baakse Beek in 
Vorden. Met de herinrichting wordt 
de beek onder andere toegankelijker 
voor wandelaars en de oevers natuur-
vriendelijker, zodat er meer dieren en 
planten kunnen leven.

Vorden - Op menig verzoek komt 
Henk Linker donderdag 6 augustus 
samen met Valeria Boermistrova, 
mezzosopraan, naar Vorden. Het 
duo Orgel-Mezzo dat zij samen vor-
men, zijn graag geziene concertge-
vers in de serie Toeristenconcerten.

Het programma van het duo behelst 
muziek van Johann Sebastian Bach, 
Hendrik Andriessen en een werk van 
de Nederlandse componist Ronald de 
Jong.

Henk Linker
Henk Linker studeerde Orgel (do-
cerend - en uitvoerend musicus) en 
Kerkmuziek (kerkelijk orgelspel) aan 
het Conservatorium te Enschede bij 

Gijs van Schoonhoven. Om zijn im-
provisatiekunst uit te breiden volgde 
hij lessen bij Hayo Boerema. Zijn mu-
ziekpraktijk is zeer omvangrijk: hij is 
dirigent/organist van de St. Georgi-
usbasiliek te Almelo, organist van de 
Grote Kerk te Vriezenveen en tweede 
organist van de Hervormde Kerk te 
Ootmarsum, dirigent van het Hol-
tens Gemengd Koor en het Kleinkoor 
Den Ham, geeft privé-les orgel, heeft 
een grote concertpraktijk als solist en 
als begeleider van solisten en koren. 
In de eerste drie maanden van 2012 
werkte hij als Organist/Choirmaster 
in de Episcopale (Anglicaanse) kerk 
in Lexington, KY (Verenigde Staten).
Met diverse soloprogramma’s concer-
teerde hij behalve in Nederland ook 

in Bulgarije, Duitsland, Zwitserland, 
Rusland en de Verenigde Staten. In 
2003/2005 gaf hij masterclasses in 
Moskou. Sinds 1995 vormt hij een vast 
duo met Valeria Boermistrova (mez-
zosopraan). Ze treden op met muziek 
vanaf de 14e t/m de 20e eeuw. Vier 
cd’s hebben zij in de loop van de jaren 
samen opgenomen. Ook hebben zij 
hun eigen serie concerten genaamd 
“Muziek en Sfeer” in de prachtige 
St.Georgiusbasiliek in Almelo.

Valeria Boermistrova
Valeria Boermistrova studeerde Koor-
directie (cum laude) aan het Musical 
College in Moskou en Zang aan het 
Musical Institute aldaar. Zij nam ook 
privé lessen o.a. bij A. Misjenko (so-
list van het Bolsjoi Theater), A. Shiti-
kova (soliste van het Operatheater in 
Moskou). Zij trad regelmatig op in 
Rusland en in enkele West-Europese 
landen met The Russian Consort, een 
ensemble voor Oude Muziek.
Zij vervolgde haar studie Zang aan de 
Schola Cantorum Basiliensis te Bazel 
bij Richard Levitt. Verder volgde ze 
masterclasses bij Evelyn Tubb, Domi-
nique Vellard, Jessica Cash, Jard van 
Nes. Zij is actief als mezzosopraan 
zowel solistisch (o.a. operaproduc-
ties, liedrecitals) als in een ensemble. 
Haar repertoire omvat stukken vanaf 
de Middeleeuwen tot en met heden-
daagse muziek. Zij maakt deel uit van 
het solistenensemble “Cantores Mar-
tini” van de Domkerk in Utrecht. Als 
soliste werkt zij met professionele en-
sembles en koren (o.a.’Il Concerto Ba-
rocco’, “Capella Isalana”). Momenteel 
wordt ze gecoacht door Rita Dams.

Aanvang 15.30 uur, einde 16.15 uur. 
Toegang vrij / collecte aan de uitgang.
   

 ▶ www.orgel-mezzo.nl
 ▶ vriendenvandedorpskerkvorden.nl

Henk Linker en Valeria Boermistrova. 

Ook schilderes Loek Kemming exposeert in het waterschapskantoor. 

Orgel met mezzosopraan als ‘plus’ bij
Toeristenconcert Dorpskerk Vorden

Maquettes studenten Beeckland Vorden 
tentoongesteld in waterschapskantoor

9Kunst & CULTUUR



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, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

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

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

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

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

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

De gemeente en de provincie Gelder-
land stellen samen geld beschikbaar 
voor het versterken van het land-
schap, het verbeteren van kleinscha-
lige recreatieve mogelijkheden in het 
landschap en het vergroten van de 
betrokkenheid van grondeigenaren 
en inwoners bij natuur en landschap. 
Heeft u ideeën om het landschap te 
versterken? Dan kunt u zich aanmel-
den voor subsidie (in totaal is 
400.000 euro beschikbaar. Land-
schapsprojecten van grondeigenaren 
of kernen en buurtschappen kunnen 
hiermee ondersteuning krijgen. Dit 
kan in de vorm van kennis, maar ook 
bij de uitvoering. Denk dan aan het 
aanleggen van hagen, singels, hout-
wallen, poelen en boomgaarden.

‘t Onderholt
De gemeente werkt hiervoor samen 
met de agrarische natuurvereniging 
’t Onderholt, die adviseert over 
planvorming en aanleg. Ook het 
onderhoud kunnen zij verzorgen. 

Aanmelden
Als inwoner of organisatie met ideeën 
voor versterking van het landschap 
kunt u zich aanmelden bij ’t Onder-
holt in Vorden, via www.onderholt.nl 
of scan de QR-code. U kunt ook bellen 
naar (0575) 55 05 93. 
Voor meer informatie 
(bijv. over de eigen 
bijdrage) zie www.
bronckhorst.nl/subsi-
dieregelinglandschap.

Heeft u goed idee om landschap te verbeteren?
Er is subsidie mogelijk om plannen te realiseren 
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De gemeente wil de uitvoerende 
werkzaamheden (back office) rond-
om het heffen en innen van de ge-
meentelijke belastingen en de WOZ 
per januari 2016 onderbrengen bij 
het Gemeentelijk Belastingkantoor 
Twente (GBT) in Hengelo (O). Met 
het samenvoegen van onze ge-
meentelijke belastingactiviteiten 
in deze organisatie beogen we een 
verbetering van de dienstverlening 
en de continuïteit. In het GBT is uit-
wisseling en borging van inhoudelij-
ke kennis en expertise mogelijk, 
omdat al meerdere gemeenten ons 
hierin voorgingen. Vijf medewer-
kers van onze afdeling Belastingen 
gaan over naar dit samenwerkings-
verband. 

De gemeente blijft verantwoordelijk 
voor de gemeentelijke belastingen 
(o.a. beleid en de gemeenteraad 
stelt jaarlijks de hoogte van de 
tarieven vast). Daarin verandert 
dus niets. Hiervoor blijft 1 (part-
time) medewerker in gemeentelijke 

dienst. Deze persoon onderhoudt 
de contacten met het GBT en haar 
medewerkers.

Gemeente blijft aanspreekpunt 
voor inwoners en bedrijven
De gemeente blijft het eerste 
aanspreekpunt voor inwoners en 
bedrijven. Zij kunnen ook na 2016 
met hun belastingvragen terecht 
bij de gemeente via telefoon, e-mail 
of door langs te komen op het 
gemeentehuis. 

De eenmalige overdrachtskosten 
bedragen ca. 800.000 euro. 
Het structurele positieve effect 
(250.000 euro) dat het onderbren-
gen van de uitvoerende werkzaam-
heden en betrokken medewerkers 
bij het GBT met zich meebrengt, 
nemen we op in de begroting. 
De gemeenteraad moet nog een 
besluit nemen over het beschikbaar 
stellen van de overdrachtskosten. 
Het voorstel staat 24 september 
op de agenda van de raad.

Bronckhorst wil belastingdiensten 
vanaf 2016 onderbrengen bij 
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 

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.

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: 

In deze periode zijn in 
Bronckhorst weer vele 
gezellige en druk bezochte 
evenementen waar zowel 
inwoners als bezoekers uit 
omliggende gemeenten en 
toeristen veel plezier aan 
beleven. Wat te denken van Vive la France in Hummelo, Dag van het Gelder-
se Paard in Hengelo en de Zomerfeesten en FIM Rally in Vorden die inmid-
dels geweest zijn. En de Kastelenrit in Vorden (9/8), Zomer in Gld in 
Wichmond/Vierakker (6/8), de Oogst- en Folkloredag in Zelhem (9/8) en het 
Velswieks feest (o.a. 14 en 15/8) in Velswijk die de komende tijd op stapel 
staan. Organisaties nodigen onze burgemeester en wethouders vaak uit om 
aanwezig te zijn, een aftrap te geven of de afsluiting te doen en dat doen zij 
graag. 

Soms komt het voor dat in 
de openbare ruimte iets 
niet goed gaat. Bijvoor-
beeld overhangend groen 
dat het uitzicht op een 
kruispunt belemmert, lan-
taarnpaal die niet brandt of 

afvalcontainer die niet opgehaald wordt. U kunt dit op verschillende manie-
ren melden. Het handigst via het meldingsformulier woon- en leefomgeving 
op www.bronckhorst.nl. Soms geven mensen het ook via twitter aan ons 
door en lossen we het op of verwijzen door naar de verantwoordelijke orga-
nisatie. In dit geval haalde Circulus-Berkel de containers alsnog de volgen-
de dag op.

 Tweets van de maand

beleven. Wat te denken van Vive la France in Hummelo, Dag van het Gelder-

Soms komt het voor dat in 
de openbare ruimte iets 
niet goed gaat. Bijvoor-
beeld overhangend groen 
dat het uitzicht op een 
kruispunt belemmert, lan-
taarnpaal die niet brandt of 

afvalcontainer die niet opgehaald wordt. U kunt dit op verschillende manie-

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

Vanaf 17 augustus a.s. 
staat het aanvraagfor-
mulier voor de waar-
deringssubsidie 2016 
weer op www.bronck-
horst.nl. U kunt dan, 
namens uw muziek-
vereniging, sportclub, 
jongerenvereniging of 
gehandicaptensport-
vereniging bij ons een 
subsidieverzoek 
indienen voor uw 
jeugdleden tot 18 jaar. 
Hou onze website in 
de gaten en vraag de 
subsidie voor 1 okto-
ber 2015 aan! 

Penningmeester van een vereniging? 
Per 17 augustus is weer waarderings-
subsidie aan te vragen



FNV inloopavond Langeler 
over nieuwe WMO
Hengelo - De invoering van de nieu-
we WMO 2015 zorgt voor onbegrip 
bij cliënten en hoge werkdruk bij 
werknemers, ook in Bronckhorst. 
Cliënten krijgen flink minder uren, 
werknemers mogen bepaalde werk-
zaamheden niet meer doen, kortom 
er is veel onduidelijkheid en onrust.

De FNV organiseert daarom op 19 au-
gustus a.s. van 18.30- 20.30 uur een in-
loopavond in Partycentrum Langeler 
in de Spalstraat 5 in Hengelo.

Ook de gemeente Bronckhorst heeft de 

indicaties veranderd en doet dit niet 
meer op basis van uren, maar op ba-
sis van een vast bedrag per vier weken. 
Dat kan grote gevolgen hebben voor 
het aantal uren dat toegewezen wordt.

Jurist Kevin Wevers is speciaal voor u 
aanwezig om al uw vragen over de zorg 
te beantwoorden en geeft adviezen als 
uw zorg niet toereikend is. Iedereen uit 
de gemeente Bronckhorst, dus zowel 
cliënten als werknemers in de zorg, 
mantelzorgers en familieleden zijn van 
harte welkom op 19 augustus in Party-
centrum Langeler in Hengelo.

   

Roemeense en Nederlandse jongeren wassen auto’s

Speciale autowasactie
Hengelo - Op 14 augustus organiseert 
de Jongeren Werkgroep Roemenië 
een speciale autowasactie.

Van 8 tot 16 augustus komt een groepje 
Roemeense jongeren naar Nederland. In 
deze week zullen zij kennis maken met 
de Nederlandse samenleving, onder 
andere door het lopen van een maat-
schappelijke stage. Om de Roemeense 

jongeren te laten zien welke acties zoal 
worden gevoerd om onze werkzaam-
heden in Roemenië mogelijk te maken, 
gaan zij samen uw auto wassen. Op 
vrijdag 14 augustus kunt u tussen 16.00 
en 20.00 uur uw auto voor een geringe 
prijs laten wassen, zowel van binnen als 
van buiten. De actie wordt gehouden bij 
Autobedrijf Wassink, gevestigd aan Ban-
ninkstraat 24 te Hengelo.

Lichtenvoorde - Het was weer ge-
weldig… Drie dagen voorlezen aan 
alderjekes coole blagen! Met een 
team van 20 bibliotheekmedewer-
kers uit de hele Achterhoek ontvin-
gen we ruim 1000 bezoekers in de 
voorleestent.

Een absoluut record! En voor het eerst 
deden ze dat als Tante Rikies voor-
leesteam.

Gijs onderstreepte 
het belang van 
(voor)lezen

Honderden verhaaltjes zijn er voor-
gelezen, honderden tattoos geplakt. 
De zaterdagstorm en regen hebben ze 
weg gelezen. Kikker heeft veel jonge 
fans ontmoet en zowel Tante Rikie 
als Gijs Jolink hebben in onze tent 
voorgelezen. Gijs vertelde in het inlei-
dende verhaal het belang van (voor)
lezen. Hij vertelde dat hij in zijn jeugd 

veel las en meerdere keren per week 
in de bibliotheek te vinden was. Dé re-
den waarom hij nu zo slim was, aldus 
hemzelf: ‘Van lèzen wo-j wies!’

 ▶ www.zwartecross.nl/info

Voorlezen aan alderjekes coole blagen tijdens de Zwarte Cross.

Achterhoekse bibliotheken en Zwarte Cross

‘Van lèzen wo-j wies’

In de Basisregistratie personen 
(BRP) zijn persoonsgegevens opge-
nomen van iedereen die in Neder-
land woont. De gemeente is verant-
woordelijk voor het bijhouden van de 
persoonsgegevens. Deze gegevens 
verstrekken wij meestal automa-
tisch aan diverse overheidsinstellin-
gen en enkele bijzondere maat-
schappelijke instellingen, zoals pen-
sioenfondsen. Dit is een wettelijke 
verplichting, u kunt hier niets tegen 
doen. Er kunnen echter ook andere 
instanties of bedrijven zijn die infor-
matie over u vragen. 

Voor het verstrekken van deze 
informatie kunt u verzoeken om 
geheimhouding van uw gege-
vens. Meer informatie en een 
aanmeldformulier vindt u op 
www.bronckhorst.nl/
geheimhoudinggegevens.

U hebt ook het recht tot inzage in 
uw gegevens (artikel 2.55 Wet BRP). 
U kunt ons hiervoor een verzoek om 
inzage van uw gegevens samen met 
een kopie legitimatiebewijs sturen. 
Wij benaderen u dan voor de koste-
loze inzage. 

Verstrekkingen
Tot slot kunt u de gemeente schrifte-
lijk verzoeken om een opgave van 
gegevens, die vanuit de basisadmini-
stratie zijn verstrekt aan instellingen 
en derden. Dit overzicht sturen wij u 
toe, behalve wanneer de staatsveilig-
heid of strafbare feiten een rol spe-
len. Dit betreft alleen gegevens die 
20 jaar voorafgaand aan het verzoek 
zijn verstrekt (Artikel 3.22 wet BRP). 
Aan het verzoek van 20 jaar kan op 
dit moment overigens door gemeen-
ten niet worden voldaan, het aantal 
jaren waarover informatie kan wor-

den verstrekt wordt opgebouwd. 
In nieuwe wetgeving is een termijn 
van 20 jaar opgenomen, voorheen 
kon enkel een verzoek om opgave 
van verstrekkingen uit de basisadmi-
nistratie van het voorgaande jaar 
worden ingediend. U kunt uw ver-
zoek met een kopie legitimatiebewijs 
aan ons sturen, maar u kunt uw 
gehele persoonslijst ook inzien met 
uw DigiD op www.mijnoverheid.nl. 
Twijfelt u eraan of uw gegevens cor-
rect zijn opgenomen in de Basisregi-
stratie personen? Neem dan contact 
met ons op, via tel. (0575) 75 02 50.

Inzien gegevens en verstrekkingen Basisregistratie personen en aanvragen geheimhouding gegevens

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:
• Walterslagweg 3, veranderen bedrijf, melding beoordeeld  
• Wichmondseweg 11C, kappen lindeboom, aanvraag ontvangen
• Wichmondseweg 19, plaatsen boogbrug, aanvraag ontvangen

Bronkhorst:
• nabij het kunstgemaal, realiseren beeldentuin, aanvraag ontvangen

Drempt:
• Molenweg 38, vernieuwen en vergroten opslagloods, vergunning verleend
• Roomstraat 13, bouwen loods, aanvraag ontvangen
• Zomerweg/Hulsevoortseweg, organiseren kermis Drempt, vergunning verleend

Halle:
• centrum, organiseren van Halse dag, vergunning verleend
• Tarwestraat 2, aanbouwen serre/overkapping, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Margriethof 2, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Menkhorsterweg 4, kappen 2 lindebomen, aanvraag ontvangen
• Schoolstraat 3, vergroten woning, verlenging beslistermijn

Hoog Keppel:
• Jonker Emilweg 5, aanbrengen dakgoot, aanvraag buiten behandeling

Hummelo:
• Greffelinkallee/Spalderkampseweg, organiseren openluchtspel, vergunning verleend,

Laag-Keppel:
• Wehlsedijk 2, activiteit milieu: veranderen inrichting, aanvraag ontvangen 

Olburgen:
• Olburgseweg 7, organiseren kermis Olburgen/Rha, vergunning verleend

Steenderen:
• Harmen Addinkstraat 15, aanbouwen erker, aanvraag ontvangen
• Prins Bernhardlaan, kappen 7 essen en 3 eiken, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Wethouder Spekkinkstraat, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen

Vorden:
• Lindeseweg tussen 16-18, organiseren Volksfeest Linde, vergunning verleend
• Mosselseweg 2A, bouwen bedrijfswoning, vergunning verleend
• nabij landgoed Hackfort, herinrichten Baakse Beek en Veengoot, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 103, bouwen berging, aanvraag ontvangen 
• Weidemanweg 1, vervangend bouwen kapschuur, verlengen beslistermijn
• Zomervreugdweg 3, aanleggen poel, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Lankhorsterstraat 3 (sportcomplex De Lankhorst), organiseren After Party Zomer in Gelderland, 

vergunning verleend

Zelhem:
• Brunsveldweg 5-6, organiseren introductieweekend Arboricultura, vergunning verleend
• Eckhorsterstraat 6A, bouwen paardenverblijf, aanvraag ingetrokken
• Hobelmansdijk 1, verlengen tijdelijk bewonen woonunit, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 85, verbouwen kantoorpand, aanvraag ontvangen
• Markt, organiseren Smoksolympics/zeskamp, vergunning verleend
• Pluimersdijk 5, organiseren oogst- en folkloredag, vergunning verleend
• Ruurloseweg 39W 23, vergroten recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 42, organiseren buurtfeest Wolfersveen, vergunning verleend
• Stadsedijk 9, verbouwen berging, aanvraag ontvangen
• Stikkenweg 21, verbouw deel tot trainingsruimte, aanvraag ontvangen

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



Vijftigste Int. Hengelo Rally Historische 
Motorfietsen Bj. 1900 t/m 1940 
Hengelo - Van vrijdag 28 tot en met 
zondag 30 augustus vindt de vijftig-
ste Int. Hengelo Rally voor Histo-
rische Motorfietsen met bouwjaar 
t/m 1940 plaats rondom de HAMO-
VE molen, Varsselseweg 34, 7255 
NR Hengelo. Deze rally ging in 1965 
van start toen geestelijk vader van 
dit evenement, Roel Kreunen de 
Warme Bakker uit Hengelo het idee 
kreeg een rally voor historische mo-
torfietsen te gaan organiseren.

Vele deelnemers uit geheel Europa 
zijn in die vijftig jaar in Hengelo aan 
de start verschenen en tot op de dag 
van vandaag weten nog vele buiten-
landse deelnemers en natuurlijk Ne-
derlandse de weg naar dit evenement 
te vinden.

Roel Kreunen organiseerde tot en met 
1990 deze rally, waarna de HAMO-
VE Rallycommissie, onderdeel van 
Hengelose Auto & Motor Vereniging 
HAMOVE, de taken van Roel over-
nam. Ook dit jaar zullen weer vele 
deelnemers uit binnen- en buitenland 
aan de start verschijnen uit onder an-
dere Engeland, Duitsland, Zwitser-
land, België, Luxemburg en uiteraard 
Nederland. Rondom de HAMOVE 
molen is zoals gebruikelijk een keur 
aan prachtige motorfietsen uit lang 
vervlogen tijden met eigen ogen te 
aanschouwen gedurende het laatste 
weekend van augustus. De oudste 
motorfiets die dit jaar aan de start 
verschijnt is een FN van bouwjaar 
1903, dus 111 jaar oud! Zaterdag 29 
augustus zullen om 10.01 uur de eer-
ste deelnemers van start gaan in het 
centrum van Hengelo voor een rit van 
ongeveer 90 kilometer door de Ach-
terhoek. Vanaf 11.30 uur is de pauze 
gepland bij de HAMOVE Molen aan 
de welbekende Varsselring. De finish 

op zaterdag zal zijn vanaf 14.30 uur 
bij de HAMOVE Molen, waar de mo-
toren dan door een ieder bewonderd 
kunnen worden. Op zondagmorgen 
vertrekken de eerste deelnemers ook 
weer vanaf 10.01 uur bij de HAMOVE 
molen voor opnieuw een rit van rond 
de 90 kilometer door de Achterhoek. 
De eerste deelnemers zullen daar 
vanaf 11.30 arriveren en aldaar de 
lunch nuttigen.

Vervolgens zullen de deelnemers via 
het tweede gedeelte van de rit naar 
Hengelo rijden waar vanaf 13.15 uur 
de Finish plaatsvindt op het nieuwe 
evenement ABC Bronckhorst. Op deze 
markt zal Art, Brocante en Curiosa & 
Collectables het belangrijkste thema 
zijn met daarnaast WO2 reanactors bij 
het Achterhoeks Museum 1940-1945 
en tussen de 150 en 200 Historische 
Motorfietsen die deelnemen aan de 
vijftigste Int. Hengelo Rally de het fes-
tijn completeren.De motoren zullen 
dan in de Spalstraat naast de Remi-
giuskerk in het centrum van Hengelo 
gestald worden, waar dan aansluitend 
het concours d’Elegance plaats vindt. 
Daarbij zal een jury de mooiste, meest 
interessante of meest authentieke mo-
torfiets uit de aanwezige motoren kie-
zen. De motoren staan tot 16.00 uur 
opgesteld in Hengelo waarna zij weer 
vertrekken naar de HAMOVE Molen 
waar om ongeveer 16.30 uur dan de 
prijsuitreiking en afsluiting van de 
vijftigste Int. Hengelo Rally plaats-
vindt. Extra onderdelen ter gelegen-
heid van vijftig jaar Int. Hengelo Rally:

Start Brough Superior Dutch Run
Aan de Hengelo Rally nemen dit jaar 
ruim twintig Brough Superior Motor-
fietsen deel in het kader van de start 
van de Brough Superior Dutch Run 
2015. Deze exclusieve Engelse motor-

fietsen en berijders starten hun eve-
nement dus in Hengelo ter opluiste-
ring van het jubileumprogramma.

Klasse Militaire Motoren WOII
Ook zal er een aantal Militaire moto-
ren deelnemen a

Oldtimer tractoren OTMV
Op zaterdag en zondag zal een bonte 
verzameling Oldtimer tractoren te be-
wonderen zijn rondom de HAMOVE 
Molen. Deze tractoren rijden op zater-
dag en zondag een toertocht waarvan 
de finish dan vanaf 14.00 uur plaats-
vindt bij de HAMOVE Molen. 

Magirus Deutz treffen
Gedurende het weekend zal er een 
Magirus Deutz treffen zijn op het ter-
rein naast de HAMOVE Molen. Een 
vijftigtal oldtimer Magirus Deutz 
voertuigen zal dan te bewonderen zijn 
van leden van de Magirus Deutz club 
Nederland. Deze club werd opgericht 
in 1986 aan het eind van de koude 
oorlog toen de in 1951 aangekochte 
Magirus Brandweervoertuigen en ma-
teriaalwagens van de toenmalige B.B. 
(Bescherming Bevolking) overbodig 
werden en door het min. van binnen-
landse zaken werden verkocht. De 
meeste van deze voertuigen kwam bij 
verzamelaars terecht die vervolgens 
de Magirus Deutz club oprichten.

Miniatuur stoommachines/treinen
In de HAMOVE Molen miniatuur 
Stoommachines en treinen te bezich-
tigen zijn. Ook zal er een opengewerk-
te stationaire Lister motor te zien zijn.

Het publiek wordt van harte uitgeno-
digd om dit Historische Motorfietsen 
spektakel te komen bekijken en alle 
andere festiviteiten mee te beleven. 
Toegang is gratis.

BMX Reünie Doetinchem
Regio - Het is al weer ruim 35 jaar 
geleden dat fietscross(BMX) zijn in-
trede deed in Nederland. Er zijn in 
de jaren 80 dan ook verschillende 
fietscrossverenigingen ontstaan. 
Ook in de Achterhoek.

Nu zijn er helaas nog maar twee ver-
enigingen actief; FCC de IJsselcrossers 
uit Doetinchem en de FCCL uit Lich-
tenvoorde. Vroeger had je nog The 
Joyriders uit Ruurlo, De Graafschap-
rijders uit Vorden en de Jumping Loo 
Stars uit Zelhem waar het eigenlijk 
allemaal een beetje is begonnen. Ook 
waren er clubs in Gaanderen, Brum-
men en Doesburg. Iemand die deze 
tijd helemaal heeft meegemaakt is 
Hans Zweverink uit Hengelo. Hij is 
dan ook met een stel wijze mannen in 
2008 een team opgestart, Het DOLUD 
team. Doel hiervan was om kinderen 
een kans te bieden om bij een team te 
horen en zo het plezier in BMX te kun-
nen behouden. Motto was dan ook: je 
hebt immers meer verliezers nodig 
om winnaars te krijgen.

Het andere, enige lid nog, Laurens 
Nieuwenhuis, vond het dan ook weer 
eens tijd om oude tijden terug te laten 
keren op het BMX circuit. De jeugd 
van toen, heeft misschien nu kinderen 
of familieleden die nu aan het fietsen 
zijn geslagen of dit willen gaan doen. 
Of misschien zijn ze nu midden 20-30 
en willen ze het verleden weer eens 
terug voelen, hoe het allemaal was 

vroeger. Want wie ooit op een BMX 
fiets heeft gezeten, zal altijd leuke 
herinneringen er aan hebben over ge-
houden. Want ook op je 40-50ste kun 
je nog gewoon meedoen met fiets-
crossen. Wat is de bedoeling van het 
DOLUD team?

Reünie
Op zaterdagmiddag 8 augustus hou-
den ze vanaf 14.00 uur op het BMX 
circuit, Sportpark Zuid in Doetinchem 
(Stokhorstweg) een BMX reünie voor 
mensen die in het verre verleden, of 
misschien iets korter geleden, hebben 
gebmxt. Heb je je oude spullen nog, 
of heb je nog foto’s of herinneringen? 
Neem die dan mee. Ken je iemand 
waarmee je vroeger veel mee hebt ge-
crosst? Neem hem/haar dan ook mee. 

Maar ook als je nog nooit hebt ge-
crosst, ben je van harte welkom om 
het ook eens te komen proberen. Doe 
wel een lange spijkerbroek aan met 
een shirt met lange mouwen. Als je 
een helm en fiets hebt, mag je die ook 
meenemen, maar er zijn ook helmen 
en fietsen aanwezig waarop je het 
kunt proberen.

Kosten voor deze middag bestaan uit 
een vrije gift, naar gelang je er plezier 
in hebt. Voor meer informatie, stuur 
een mail naar onderstaand mailadres.
   

 ▶ hans.zweverink@hetnet.nl
   

 

(Infotorial)

Fun, Food & Fashion Fair 14, 15 & 16 augustus 2015

Fun, Food & Fashion. Vorden staat er deze zomer ból  van, want dan wordt 
namelijk de eerste editie van de Fun, Food & Fashion Fair gehouden. Uiter-
aard op het schitterend gelegen terrein bij Kasteel Vorden. Met rollende 
keukens - voor de lekkere trek, bbq-demo’s, wijnproeverijen, spectaculai-
re ridderspelen voor de kinderen, een roofvogel demonstratie, workshops 
vliegers maken, mode- en hoedenshows, fashion summer shopping en nog 
veel meer… alles om er een super leuke dag uit van te maken. Dit jaar van 
14 t/m 16 augustus 2015.

Fun
De bestorming van Kasteel Vorden. 
Klinkt spectaculair, is het ook! Tijdens 
de Fun, Food & Fashion Fair hoor je 
twee keer per dag het gekletter van 
blank staal, knallende kanonnen en 
het suizen van pijlen over het terrein. 
Kinderen wanen zich compleet in de 
Middeleeuwen en kunnen tussen de 
bestormingen door even lekker uit-
rusten in het Middeleeuwse tenten-

kamp. Nog meer Fun at the Fair: een 
gave workshop vliegers maken, leren 
boogschieten en naar de spectaculai-
re roofvogelshows van valkenier Joan-
ne van Zadelhoff. Op het terrein voor 
Kasteel Vorden vliegt ze de vogels los 
en mogen de kinderen haar helpen, 
als ze durven… Wedden dat pappa 
en mamma het minstens net zo span-
nend vinden? Op de foto met een bui-
zerd, valk of uil? Dat kan ook. In haar 

stand vertelt Joanne meer over het 
boeiende valkeniersvak. 

Food
Overgewaaid uit Amsterdam, neer-
gestreken in Vorden: de Rollende 
Keukens. Vanuit diverse hippe food-
trucks worden de lekkerste gerechten 
geserveerd en zal blijken dat Food at 
the Fair zeker ook Fun at the Fair is: 
welkom in ons openluchtrestaurant! 
Ook lekker: de dagelijkse demo’s bbq 
waar je aanschuift om de fijne kneep-
jes van topkoks te leren én te proeven. 
Met extra aandacht voor ‘Natural Born 
Griller’ BBQbyDikkie, de heersend Ne-
derlands Kampioen BBQ die speciaal 
voor de Fun, Food & Fashion Fair zijn 
grillkunsten komt vertonen. Echte 
mannen grillen!

Fashion
Tijd voor Fashion at the Fair! Met dage-
lijkse modeshows op de speciaal daar 
voor aangelegde catwalk, een speci-
ale hoedenshow met handgemaakte 
hoeden, een hoedenmaakster die op 
de fair laat zien hoe hoeden gemaakt 
worden en natuurlijk lekker veel fashi-
on summer shopping in de talloze 
stands met mode, mode-accessoires 
en sieraden. Bohemian chic en Ibiza 
zijn de trends dit jaar.

Website 
Kijk voor het laatste nieuws over het 

programma en de highlights op de 
website www.funfoodfashionfair.nl

Openingstijden 
Het evenement is van vrijdag 14 augus-
tus tot en met zondag 16 augustus en 
dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur.

Toegangsprijzen 
Kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar 
en kosten € 10,00 per stuk. Kinderen 
tot 1,20 meter gratis toegang (dus pak 
een rolmaat en vraag of papa of mama 
je wilt opmeten!). Parkeren is gratis en 
kan op het terrein van de Fair.

 

Reageren op een artikel?
www.contact.nl
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BRAB� TS TA� � � PROGRA� A 
ALS BLAUWDRUK V� R 
ACHT� HOEK TA� � HOEK
door Johan Godschalk
Verschenen in de maart-editie van Behind the Corner Popmagazine

Proud of the South is een talentontwikkelingsprogramma van zes samen-
werkende Brabantse podia (Effenaar, 013, W2 Poppodium, Gebouw-T, 
Mezz en Groene Engel) in samenwerking met het BKKC, het Brabants Ken-
niscentrum voor Kunst en Cultuur. 
Proud of the South startte in 2014 met tien geselecteerde talenten en wil 
vanaf dit jaar het programma continueren en jaarlijks zeven talentvolle acts 
begeleiden, alsmede een handreiking doen aan andere organisaties om dit 
voorbeeld te volgen.

Zou een dergelijk talentenprogram-
ma ook in de Achterhoek kunnen 
werken? Bijvoorbeeld als Achterhoek 
Talentenhoek, in een samenwerking 
tussen DRU poppodium, festivals als 
Paaspop, Huntenpop, Zwarte Cross 
en culturele kenniscentra als de 
Muzehof, Gruitpoort, Muziekschool 
Oost Gelderland, Boogiewoogie en 
het Behind the Corner platform?

Daarnaast kent de Achterhoek nogal 
wat succesvolle oude en jonge rot-

ten in het muzikale vak, wiens kennis 
vaak niet of te weinig wordt overge-
dragen aan de volgende generatie 
popmuzikanten. De toekomst zal 
ons leren of we dit in de Achterhoek 
voor elkaar krijgen.

Jasper van den Dobbelsteen, één van 
de projectcoördinatoren, vertelt op 
www.behindthecorner.nl/popmaga-
zine meer over dit mooie initiatief 
uit het Brabantse land. Daar waar 
het leven ook goed is.

BEHIND THE CORNER viert de Achterhoekse muzikant, 
brengt de talentvolle Achterhoekse popcultuur in kaart 
en ontwikkelt een groeiend interacti ef document .
Steun de redacti e en word ook lid voor € 1 p/week en profi teer van allerlei korti ngen 
bij Achterhoekse podia, festi vals, muziekwinkels, oefenruimtes, muziekscholen etc. 

THUIS BIJ DE ACHTERHOEKSE ALAN LOMAX: PAUL’S KITCHEN
door Meindert Bussink
Verschenen in de mei-editie van Behind the Corner Popmagazine

Vanaf het podium leer ik hem kennen. Wanneer ik in januari 2013 bij de 5e 
editie van Behind the Corner maandelijks met roulatieformatie Hooked ook 
zelf op het podium stap, zie ik zijn gezicht regelmatig vooraan bij het podium 
verschijnen. Ik zie zijn video’s ‘s nachts op weg naar huis al online verschijnen 
en als een goed belezen digitale padvinder zie ik hem de juiste namen van 
de verschillende bandleden bij zijn foto’s en video’s taggen. Gedisciplineerd, 
met grote regelmaat en met een gedetailleerd oog voor bands die zich nog 
onder de radar bevinden, maar het morgen kunnen gaan maken.

Niet alleen bij de door mij georgani-
seerde avonden, maar bij tientallen 
Achterhoekse podia en festivals zie 
ik hem vervolgens in de maanden en 
jaren daarna steeds meer en ook met 

een stijgende kwaliteit opnames ma-
ken van onze lokale helden.
Zelf blijft hij meestal uit beeld, maar 
met zijn online video’s biedt hij voor 
de thuisblijvers en de muzikanten van 

morgen een virtueel podium aan de 
lokale helden. 

Wout Kemkens, voorzanger van Sha-
king Godspeed, noemde mij al eens 
de Achterhoekse Alan Lomax van-
wege mijn interviews, sessies en ra-
diouitzendingen met Behind the Cor-
ner, maar dames en heren het is de 
hoogste tijd voor een kort gesprekje 
met de echte Achterhoekse Alan Lo-
max over de gitaarvideo’s met die 
andere Alan in zijn eigen keuken: Paul 
van Druten.

Kijk op www.behindthecorner.nl/
popmagazine voor het interview

DE DRAAD VAN WOUT KEMKENS (SHAKING GODSPEED)
door Gijs Wilbrink 
Verschenen in de juli-editie van Behind the Corner Popmagazine

Iedere maand e-mailt Gijs Wilbrink 
heen-en-weer met een Achterhoek-
se muzikant over wat hem of haar 
beweegt. Over plannen, ambities, 
dromen en angsten. In De Draad mo-
gen we meegenieten van deze mail-
conversaties, waarin altijd één liedje 
van de muzikant zelf de rode draad 
vormt. Begin juli schreef hij met 
Wout Kemkens van Shaking God-
speed, over hun nummer ‘I Wonder’. 
Kemkens en zijn band waren dit jaar 
maar liefst twee keer te zien op de 
Zwarte Cross.

Van: Gijs Wilbrink
Aan: Wout Kemkens
Papi!
Zeg eens: eind van de maand, twee 
keer Shaking op de Zwarte Cross, op 
dezelfde dag. Wat is de bedoeling? 
Toen ik het hoorde, verheugde ik me 
op tenminste één ingetogen set waar-
in jij en Rocco de zoeperds op de cross 
stil proberen te krijgen met bezwe-
rende akoestische voodoo, en daar 
tegenover dan een allesverwoesten-
de avondshow. Maar jullie spelen in 
de Roadhouse én in Café Harder, twee 
podiums waar de versterkers volgens 
mij pas perfect afgesteld staan als ze 
na twee aanslagen in de fik vliegen. 

Standje episch. Wat zijn jullie van 
plan? Twee keer rammen? Of is deze 
informatie strict bandgeheim?
Misschien is het eigenijk ook wel fijn 
om niet twee totaal verschillende 
kanten van jezelf te hoeven tonen op 
één dag. Het voelt als artiest altijd een 
beetje schizo: overdag de gevoelige 
jongen met de mooie ogen, ´s avonds 
het doorgesnoven stadionbeest. Ma-
teriaal voor een Jambers-aflevering.
Deze afweging doet me denken aan 
wat je eerder hebt geschreven over 
schizofrenie. In een stuk voor num-
mervandedag.nl beschreef je ‘Future 
Boogie’ als “een schizofrene zoek-
tocht in noten en melodieën.” En 
laatst deelde je ´I Wonder´ op Face-
book met het onderschrift “probably 
my favourite Shaking Godspeed song, 
a schizophrenic tune about isolation.” 
Waar komt deze schizo-fascinatie ei-
genlijk vandaan? Is het gewoon een 
mooi woord, of houdt het je echt veel 
bezig? Ik ben er erg benieuwd naar.
G.

Van: Wout Kemkens
Aan: Gijs Wilbrink
Hé Gijs,
Volgens mij zit dat schizofrene in ie-
der mens, in ieder geval in mij, nie-

mand is absoluut dit of dat.
En niemand is te vertrouwen, haha.
Mijn nummers moeten zijn als men-
sen, of als mijzelf, met vele kanten en 
moods. Ik vind het cool wanneer een 
lied ‘werkt’ bij verschillende gemoed-
stoestanden van de luisteraar. Dat be-
doel ik met schizofreen: je dacht het 
lied te kennen, maar ineens zie je het 
andere gezicht. Op deze voorwaarden 
ga ik trouwens altijd aan de slag met 
een basisidee, als het dat niet in zich 
heeft valt het eigenlijk altijd af voor 
het album. Het is niet dat ik hier echt 
lang over moet nadenken, ik raak dan 
verveeld, verlies mijn interesse en 
vergeet het dan.
Wout

Van: Gijs Wilbrink
Aan: Wout Kemkens
Aight, dat doet me denken aan WF 
Hermans: “Het is mogelijk dat de 
mens innerlijk verandert, dat de man 
die vandaag leeft niet meer kan on-
derschrijven wat hij gisteren heeft 
gedaan. Mensen uit één stuk bestaan 
in mijn romans niet. Mensen uit één 
stuk bestaan dus in je liedjes niet.” 
Eigenlijk is er muzikaal ook geen Sha-
king Godspeed-liedje dat uit één stuk 
bestaat. Het klopt wat je zegt, alle 
Shaking Godspeed nummers hebben 
iets van  dat shizofrene. Het lijkt zowel 
letterlijk als op metaniveau het cen-
trale thema op al jullie platen. Maar 
als de meeste SG-liedjes dit gemeen 
hebben, waarom heeft ´I Wonder´ bij 
jou dan toch een status aparte? En 
vind je het niet raar om zo te denken 
over een nummer dat niet van je laat-
ste plaat komt? Ik vind mijn nieuwste 
album altijd automatisch het beste, 
al is het een cliché en moet je je ei-
gen enthousiasme over nieuw werk 
eigenlijk altijd wantrouwen. Net als 
de mensen om je heen inderdaad. De 
een nog onbetrouwbaarder dan de 
ander, ha! PS. Ik beschouw mijn gene-
geerde vragen over de cross maar als 
bandgeheim. Maar ik raak er alleen 
maar nieuwsgieriger van.

Van: Wout Kemkens
Aan: Gijs Wilbrink
Over ‘I Wonder’: het is gewoon mijn 
ideale song. Melodie, rauwheid, ex-
periment en power ineen. Het ver-
haalt over hoe fysiek dicht mensen 
bij elkaar kunnen zijn en hoe er toch 
een gigantisch grote afstand en ver-
schil kan zijn in geluk, verwachtingen, 

perspectief en gevoel. En hoe mooi of 
schrijnend dit is. Ik vind dat de muziek 
de tekst mooi versterkt. In de tekst 
liggen euforie en ongeluk erg dicht bij 
elkaar en bestaat het naast elkaar. De 
muziek schiet ook van lieflijk en melo-
dieus naar hard en lelijk.
Ik kan me soms verbazen over de 
betrokkenheid of harde onverschillig-
heid van mijzelf of anderen. “Some-
times I wonder why my neighbour 
cries”, de refreinzin: er kan zich een 
(persoonlijke) ramp of een wonder 
aan de andere kant van de deur of 
mijn kamer voltrekken en ik kies of 
het mijn aangelegenheid wordt. Die 
ramp of dat wonder kan zich natuur-
lijk bij iedereen voltrekken. Eigenlijk 
is het best wel een maatschappelijk 
ding, loyaliteit, naastenliefde en noem 
nog ‘s wat punten uit het ChristenUnie 
programma, ha! Ik moet denken aan 
de introtekst van MC5‘s ‘Kick Out The 
Jams’: “Whether you are gonna be the 
problem, Or whether you are gonna 
be the solution. You must choose, 
brothers, you must choose.” Haha, en 
ja, HOERA is tot nu toe mijn dierbaar-
ste Shaking Godspeed-plaat, om een 
vrij narcistische reden. Bij deze plaat 
had ik simpelweg de grootste vinger 
in de pap en dan voel je je er toch het 
meest bij betrokken. Het is een moei-
lijke plaat voor de luisteraar, maar 
als je hard werkt om de nummers te 
doorgronden dan volgt de beloning. 
Dat vind ik ontzettend cool. Het is ook 
onze meest slecht verkopende plaat, 
misschien vandaar ook die extra liefde, 
soort van underdoggevoel. Welcome 
Back Wolf is wat dat betreft veel meer 
een relaxte bandplaat, dan zit het inten-
se gevoel meer in samen iets maken.
Wout

Van: Gijs Wilbrink
Aan: Wout Kemkens
Dat is grappig, dat je grootste egop-
laat uiteindelijk toch je favoriete blijkt. 
Maar ook heel goed: als we met zijn 
allen vinden dat goede kunst vooral 
authentiek moet zijn, dan is het mooi 

om trots te zijn op werk dat alleen jij-
zelf volledig begrijpt. En die eventuele 
anderen dan, die er “hard voor wer-
ken om de nummers te doorgronden.” 
Maar ik vind het ook grappig omdat 
je samenwerking met Rocco (gitarist, 
red.) juist allesbehalve egoïstisch lijkt. 
Voor de buitenstaander is het alsof je 
in hem een soort muzikale tweeling-
broer hebt gevonden, alsof je dankzij 
hem (en hij dankzij jou) je ideeën pas 
echt boven zichzelf kunt laten uitstij-
gen. Met Shaking Godspeed op Welco-
me Back Wolf, maar ook met zijn band 
Donnerwetter en jullie jamband Thee 
Hammer. Wanneer had je zelf het idee 
dat het met hem zo goed klikte? En 
hoe onderscheid je al die gezamenlijke 
projecten nog van elkaar, zonder - daar 
gaan we weer - schizofreen te worden?
Gijs

Van: Wout Kemkens
Aan: Gijs Wilbrink
G.
Ik leerde Rocco kennen toen ik in Arn-
hem kwam wonen. Ik had toen veel 
tijd -want geen vast werk op dat mo-
ment- en toen zijn we een tijd zowat 
dagelijks akoestisch samen gaan spe-
len. Ik ontdekte de mogelijkheden van 
twee gitaren, vlechtwerkjes/mooie 
harmonieën, en dit leek me een gave 
toevoeging voor Shaking Godspeed, 
ook omdat ik vond dat de rijke melodi-
sche muziek van ons live niet altijd over 
kwam. Dan was het vaak met de botte 
bijl, ook mooi haha, maar dat ging me 
tegenstaan. Rocco heeft een goed in-
stinct voor melodie en dat is altijd een 
aanwinst wat mij betreft. We willen 
beide urgente muziek maken, met een 
typisch eigen gezicht, en dat vult el-
kaar mooi aan. Het is voor ons eigenlijk 
vrij simpel om de projecten uit elkaar 
te houden: alle nummers waar Rocco 
mee komt gaan naar Donnerwetter, en 
al mijn basisideeën naar Shaking God-
speed. Vervolgens voegen de andere 
bandleden hun ideeën toe.
Zie je op de Zwarte Cross.
Wout



 Is uw auto klaar voor de vakantie?
     Ruim 10 miljoen Nederlanders gaan binnen-
kort met zomervakantie. Daarbij is de auto 
verreweg het meest populaire vervoermiddel. 
Een goede voorbereiding vóór vertrek zorgt 
ervoor dat niets in de weg staat om zorgeloos 
te genieten van een welverdiende vakantie. 

   Meest voorkomende problemen onderweg 
De bekendste en meest voorkomende tegenval-
lers onderweg zijn bandenproblemen en elek-
tronische storingen. Deze storingen worden in 
de meeste gevallen veroorzaakt door problemen 
met de accu, remmen of de koeling.

   10 handige checks voor vertrek 

 1. Breng de banden op juiste spanning 
Controleer de bandenspanning en vul de ban-
den bij voorkeur met stikstof. Vergeet niet om 
ook het reservewiel te controleren.

   2. Neem een liter olie mee op reis 
Controleer het oliepeil voor, tijdens en na de va-
kantie. Neem een liter olie mee in de kofferbak 
zodat, indien nodig, direct kan worden bijge-
vuld.

     3. Vervang op tijd de ruitenwisserbladen 
Dit voorkomt dat u uren lang tegen een verve-
lende waas aankijkt.

 4. Zorg voor goed zicht onderweg 
Maak de ruiten niet alleen aan de buitenkant 
schoon, maar ook de binnenkant. De ventilatie 
in de auto zorgt na verloop van tijd voor aanslag 
op de ruiten. Vergeet niet om ook de ruiten-
sproeiervloeistof bij te vullen.

   

5. Controleer de caravanbanden 
Na 6 jaar neemt, afhankelijk van het aantal ge-
reden kilometers en opslag, de kans op slijtage 
toe.

     6. Stel de verlichting af 
Check alle verlichting en vergeet niet om reser-
velampjes in de auto mee te nemen. Door een 
caravan of een achterbak vol koffers is het raad-
zaam de koplampverlichting aan te passen.   

  7. Controleer de temperatuur van de airco 
U kunt onderhoud aan de airco ook zélf hel-
pen voorkomen. Bijvoorbeeld door bij warm 
weer eerst de ramen te openen, zodat de ‘extra’ 
warmte snel uit de auto wordt afgevoerd en uw 
aircosysteem niet onnodig wordt belast.

   8. Zorg voor optimale wegligging 
Als bestuurder merkt u dan dat de auto naar 
links of rechts trekt. Een goede uitlijning zorgt 
voor een betere wegligging, voorkomt onnodige 
slijtage en bespaart brandstof.

   9. Test de remmen 
Versleten remblokken komen het meest voor, 
gevolgd door te ver afgesleten remschijven. Het 
is raadzaam om een gratis remmencontrole uit 
te laten voeren.

   10. Breng de koelvloeistof op niveau 
Als de koelvloeistof onder het min-streepje staat 
vul de koelvloeistof dan direct aan. Controleren 
en bijvullen kan alleen wanneer de auto op een 
vlakke ondergrond staat en de motor koud is.

  Bron: Euromaster.   

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

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

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

Voor Benzine & Diesel uitvoeringen

GRATIS
Airco controlebeurt 

airco vulling e 75,-

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandig monteur. Bel voor meer info.

Keijenborg  
Tel: 0575 - 461977

Keijenborg  
Tel: 0575 - 461977

Keijenborg  
Tel: 0575 - 461977

www.autobedrijfmelgers.nl

MITSUBISHI COLT 
1.1 INCHARGE 

34.501 KM 
2008 

€ 5.750,-

VW POLO 1.2 TDI BLUE MOTION COMFORT LINE 122.873 KM 2011 €  9.750,-

VOLKSWAGEN POLO EASYLINE  59.800 KM  2013  €  12.250,-

KIA CEE D 1.4 CVVT X-TRA 30.565 KM  2012 €  13.950,-

PEUGEOT 307 CC CC 2.0 16V-130 KW 3BRFKC 188.544 KM  2005  €  6.250,-

PEUGEOT 308 1.6 VTI XT  127.772 KM  2008 €  8.950,-

RENAULT CLIO ESTATE 0.9 TCE AUTHENTIQUE  12.319 KM  2014  €  15.250,-

Het adres voor:
* nieuwe en gebruikte auto’s, zie ons aanbod 

op www.autobedrijfwassink.nl
* nieuwe en gebruikte bedrijfswagens
* reparatie personen- en bedrijfswagens en 

campers
* APK (moderne uitleesapparatuur)
* airco-service
* auto wasplaats
* schade-herstel
* verkoop banden
* opslag zomer- en winterbanden

Banninkstraat 24 • Hengelo (Gld)
(0575) 46 12 62 • info@autobedrijfwassink.nl

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak 
Tel. (0575) 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl

ONDERHOUD ALLE MERKEN

HYUNDAI I 10 2011 €  6.950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS 1999 €  1.950
OPEL ZAFIRA 1.6 MAXX 2004 €  5.450
OPEL CORSA 3-DRS SPORT 2008 €  5.950
OPEL VECTRA ELEGANCE 2005 €  4.950
OPEL VECTRA AUTOMAAT 2005 €  5.950
OPEL CORSA 5-DRS COMFORT 2003 €  3.450
OPEL CORSA 5-DRS COMFORT 2002 €  2.650
OPEL AGILA 1200 ENJOY 2003 €  2.750
PEUGEOT 206 XS 2003 €  3.950
PEUGEOT 206 XS QUIKSILVER 2004 €  4.450
PEUGEOT 107 2011 €  5.450
PEUGEOT 207 2006 €  6.450
RENAULT TWINGO  2010 €  6.450
RENAULT TWINGO  2010 €  6.950
VOLVO C30 MOMENTUM 2.0D 2008 €  8.950
FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 2011 €  6.950
CITROEN C4 PICASSO AMBIANCE 2008 €  9.950
VW POLO 5-DRS 1400 2011 €  9.950
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2004 €  6.450
VW GOLF PLUS TDI 2008 €  8.650
CHRYSLER 300 C 2006 €  11.950
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2001 €  2.850
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 2004 €  4.450



 

 Hoe is het gesteld met
uw verkeerskennis?
    Veilig Verkeer Nederland (VVN) is gestart met 
de campagne VVN Opfriscursus. Dit is een on-
line test waarmee u snel kunt achterhalen hoe 
het met uw verkeerskennis gesteld is. Het is een 
laagdrempelige, gratis verkeerstest. De test is te 
vinden op www.vvn.nl/opfriscursus. Op de web-
site heeft u de keuze uit een korte of een uitge-
breide verkeerstest.

Veilig Verkeer Nederland wil verkeersongevallen 
voorkomen door het accent te leggen op gedrag, 
kennis en vaardigheden. Om verkeersdeelne-
mers te helpen zich veilig door het verkeer te 
bewegen, organiseert Veilig Verkeer Nederland 
door het gehele land opfriscursussen.

    Bron: VVN.   

Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 € 5.750
Mitsubishi  Colt  1.3 Edition Two aug-11 38.985 € 9.950
Peugeot  2008  1.2 VTi Airco PDC 2268 km!! jan-14 2.268 € 16.500
Peugeot  307  Break 1.6 HDiF 110 pk mrt-06 162.508 € 5.750
Renault  4  R 4F4 mei-88 111.706 € 5.950
Renault  Captur  0.9 TCe Dynamique mei-13 13.950 € 17.750
Renault  Clio  1.4-16V Dynamique Luxe feb-04 135.462 € 3.250
Renault  Scénic  1.5 dCi 110pk/navigatie 2009 141.604 € 10.750
Toyota  Aygo  1.0-12V airco / cv / cruise control mei-08 117.045 € 5.250
Volkswagen  Golf  Variant 1.6-16V airco / cruise control dec-04 173.215 € 4.250

RENAULT  SCÉNIC  
2.0-16V BUSINESS

LINE 114.723 KM

€  7.950

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond 
T  (0575) 44 16 21
E  info@autolangwerden.nl
I  www.autolangwerden.nl

                                www.autolangwerden.nl

NISSAN QASHQAINISSAN QASHQAINISSAN QASHQAI
BIJ HERWERS NISSAN SCOORT U ALTIJD

Er is al een nieuwe Nissan QASHQAI v.a. € 24.150,-*
v.a.  20%  bijtelling

* Consumentenadviesprijs Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T 115 Visia v.a. € 24.150,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. btw en bpm, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken). Korting geldig op basis van huidige prijslijst, incl. BPM voordeel en lopende acties en alleen i.c.m. inruil van een auto. Aanbieding geldig op geselecteerde voorraad auto’s 
met een uiterste orderdatum van 31-08-15. Afbeelding kan afwijken van standaarduitvoering. Drukfouten voorbehouden.

QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

www.herwers.nl/nissan

Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo GLD
Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2
6902 PW Zevenaar
Tel. (0316) 52 35 23

Laan v.d. Dierenriem 29
7324 AB Apeldoorn
Tel. (055) 369 62 12

Solingenstraat 3
7421 ZN Deventer
Tel. (0570) 519 360

 € 2.000      

 VOORRAAD-

  VOORDEEL

NISSAN QASHQAINISSAN QASHQAI
BIJ HERWERS NISSAN SCOORT U ALTIJD

Er is al een nieuwe Nissan QASHQAI v.a. € 24.150,-*

 € 2.000    

 VOORRAAD-

  VOORDEEL

OP VOORRAAD MET € KORTING!NOG 0 8 2 0 0 0



Voor vakwerk ga je 
naar de specialist ‘Om wonen nog mooier te maken’, zo luidt 

de slogan van Florence Home Fashion. Bij de 
woonwinkel op de hoek van de Groenmarkt 
en de Waterstraat kunt u terecht voor een 
zeer uiteenlopende range aan kwalitatieve, 
duurzame en bovenal betaalbare woonpro-
ducten. Eigenaar Jeroen Paling heeft een 
duidelijke missie: “Het ‘ontzorgen’ van mijn 
klanten.”

Op 25 april van dit jaar bestond Florence Home 
Fashion precies één jaar. Eerder bestierde Je-
roen samen met twee zakenpartners een be-
drijf genaamd Four@Home, met als thuisbasis 
Vorden. In maart 2014 besluit de ondernemer 
en vader van twee kinderen, die tevens eige-
naar is van een bouwbedrijf en hulpverlener is 
in de zorg, helemaal voor zichzelf te gaan be-
ginnen. Resultaat: zijn eigen woonwinkel in het 
centrum van Zutphen.

Warme plek
Florence Home Fashion is een prachtige win-
kel, gestileerd door Annemarie Lefeber van Le-
feber Interieurs uit Zutphen. “Een warme plek 
waar mensen onder het genot van een kop 
koffie in alle rust kunnen kiezen uit een ruim 
aanbod van stofferingsproducten”, aldus de 
trotse eigenaar. Jeroen somt op: “Karpetten, 
houten vloeren, bamboevloeren, PVC vloeren, 
laminaat, vinyl, gordijnen, behang, verf, zon-
wering voor binnen en sinds kort ook buiten-
zonwering.” De rolluiken, zonneschermen en 
screens die Florence Home Fashion verkoopt 
zijn allemaal van het merk RainbowSol. “Noe-
menswaardig zijn ook de horren van dit merk, 
die we op dit moment aanbieden met een kor-
ting van twintig procent.”

Totaalplaatje
Florence Home Fashion wil zijn klanten ‘ontzor-
gen’. “Mensen kunnen eerst komen kijken en de 
producten ‘voelen’ en beleven”, zegt Jeroen. 
“Vervolgens ga ik op huisbezoek voordat ik een 
definitieve offerte verstuur.” De dienstverlening 
van Florence Home Fashion is een totaalplaat-
je. Omdat Jeroen zijn eigen bouwbedrijf heeft 
en veel connecties met allerlei vaklieden, kan 
hij ook werkzaamheden verrichten zoals het 
vervangen van hang- en sluitwerk, dakramen 
plaatsen, stucwerk, installatiewerk, het onder-
houd van houten vloeren en het plaatsen van 
ramen en deuren. “Ik werk alleen met mensen 
uit de omgeving. Dat zorgt voor herkenbaar-
heid bij klanten.”

Duurzaamheid
Om aan de toenemende vraag naar duurzaam-
heid te voldoen levert Florence Home Fashion 
ook veel ecologische producten. “Voorbeelden 
hiervan zijn karpetten gemaakt van maïsgaren, 
onze bamboevloeren en milieuvriendelijke 
verf”, aldus Jeroen. “Al mijn producten komen 
overigens uit het hogere segment maar zijn 
desondanks verrassend betaalbaar.”

Webshop
Op 1 augustus opent Florence Home Fashion 
ook zijn eigen webshop. Jeroen: “Dit biedt ons 
de mogelijkheid alle producten online te pre-
senteren. En internet is tegenwoordig toch de 
meest gangbare manier voor mensen om zich 

te oriënteren wat er zoal te koop is.” Klanten 
doen volgens hem op internet ideeën op, laten 
zich daar graag inspireren en komen uiteinde-
lijk naar de winkel om de producten te beleven. 
“Op den duur wil ik ook graag een mogelijkheid 
bieden om klanten een foto van hun woonka-
mer te laten uploaden op de site, waarna zij 
vervolgens hun kamer virtueel kunnen deco-
reren.”

Kritisch
Begin dit jaar verbouwde Jeroen de kelder van 
het pand tot een extra visitekaartje van zijn 
showroom. Hoewel veel woonwinkels steeds 
vaker locaties betrekken op industrieterreinen 
heeft Jeroen iets meer dan een jaar terug met 
opzet gekozen voor een pand in het hart van 
de stad. “Bedrijventerreinen zijn onpersoon-
lijk”, vindt hij. “Als je in de stad zit dan kun-
nen mensen na het doen van een boodschap 
makkelijk bij je binnenwandelen. Dit vergroot 
de bereikbaarheid van de zaak. En een steeds 
wisselende etalage trekt de mensen vanzelf de 
winkel in.” Jeroen betitelt het Zutphense win-
kelpubliek wel als ‘kritisch’: “Als je in Zutphen 
iets kunt verkopen, dan kan je dat overal.”

Continuïteit
Gezien de sterke vergrijzing van de maatschap-
pij ziet Jeroen de toekomst van zijn zaak met 
vertrouwen tegemoet: “Onze doelgroep zijn 
40/60-plussers met oog voor kwaliteit.” Een 
klein struikelblok voor de continuïteit is de 
gemeentelijke herinrichting van de Zutphense 
markten, waardoorde Groenmarkt enige we-
ken minder goed te bereiken was. “Gelukkig 
is het eindresultaat prima en hopelijk zorgt de 
herinrichting voor meer aanloop.”
   

 ▶ Florence Home Fashion 
Groenmarkt 2 
7201 HX Zutphen 
T: (0575) 764 075 
M: (06) 52 880 455 
E: jeroen@florencehomefashion.nl 
W: www.florencehomefashion.nl

Florence Home Fashion 
Wonen in stijl

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

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

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

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

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

Etienne van Duren
Installatietechniek

• Verwarming

• Gas

• Water

• Elektra

• Sanitair

• Woonhuisventilatie

06-10819570
Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen

tel. 0575-764075
mob. 06-52880455

www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren
Laminaat

Houten vloeren
Bamboe vloeren
Vloeronderhoud
Raamdecoratie

Gordijnen
Behang
Krijtverf
Horren

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236
0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl
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Win tickets voor Fun, Food 
& Fashion Fair
Vorden - Fun, food and fashion: leu-
ke dingen doen, lekker en gezond 
eten en er leuk uit zien. Wie wil dat 
nou niet? Dit vraagt de organisa-
tie van de Fun, Food and Fashion 
Fair die op 14, 15 en 16 augustus bij 
Kasteel Vorden plaatsvindt zich af. 
Klinkt u dat net als ons ook goed 
in de oren? Dan hebben we goed 
nieuws: Contact geeft vijftig tickets 
weg voor dit evenement.

In dit weekend wordt de kasteelweide 
omgetoverd tot het walhalla voor ie-
dereen die van een flinke dosis fun, 
food en fashion houdt. Zo komen er 
rolling kitchens naar Vorden. In deze 
‘foodtrucks’ kunt u allerhande lekkers 
eten. Tevens worden er diverse kook-
workshops gegeven.

Ridderspelen
Van geheel andere orde zijn de Rid-
derspelen die op het terrein worden 
gehouden. Twee keer per dag hoort u 
het gekletter van blank staal, knallen 
de kanonnen en suizen de pijlen over 
het terrein. Kasteel Vorden bestormd 
door ridders, een middeleeuwse 
spektakel mag u niet missen.

Middeleeuwse taferelen
Tussen de bestormingen door verblij-
ven de ridders en hun gevolg in een 
tentenkamp waar van alles te zien is 
van het leven in de middeleeuwen. 
Hier kunnen kinderen eventueel ook 

zelf boogschieten. Daarnaast komt 
een valkenier roofvogeldemonstraties 
geven.

Modeshow
Een modeshow mag niet ontbreken 
tijdens deze fair. Elke dag wordt meer-
dere keren hippe mode geshowd. Ui-
teraard is er ook veel fashion summer 
shopping: lekker slenteren langs tal-
loze standjes met mode, modeacces-
soires en sieraden.

Info
De Fun, Food en Fashion Fair bij Kas-
teel Vorden is op 14, 15 en 16 augustus 
iedere dag toegankelijk van 10.00 tot 
18.00 uur. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid aanwezig. Honden zijn, 
mits aangelijnd, welkom. Tickets kos-
ten 10 euro per persoon. Kinderen tot 
1,20 meter hebben gratis toegang.

Kaarten winnen
Wilt u kans maken op gratis kaarten? 
Stuur dan een mail met uw naam, 
adres en telefoonnummer naar redac-
tie@contact.nl. Onder de inzenders 
verloten we 25 maal 2 kaarten. Elke 
winnaar krijgt dus 2 tickets.

 

 
   

 ▶ Info: www.funfoodfashionfair.nl

EvaSchuurman
Column

Barchem - Zo diep mogelijk priemt 
een jongetje van een jaar of tien 
getooid in een Ajax -voetbalshirt 
zijn beide wijsvingers in zijn oren. 
En dat is geen overbodige luxe. De 
meer ervaren bezoekers dragen 
oordopjes en gehoorbeschermers. 
Al van ver zijn de ‘monsters’ te ho-
ren. De Massey Ferguson Arena aan 
de Brinkerinkweg aan de doorgaan-
de weg tussen Barchem en Lochem 
was zaterdag 1 augustus weer het 
domein voor de jaarlijkse Tractor 
Pulling Lochem. Een festijn die ab-
soluut niet te vergelijken is met de 
traditionele ‘boeren trekkertrek 
wedstrijden’ die bijvoorbeeld in 
Toldijk, Zelhem en Ruurlo worden 
georganiseerd. 

In 1982 werd voor het eerst in Lochem 
een NTTO (Nederlandse Trekker Trek 
Organisatie) ‘trekkertrek’ wedstrijd 
verreden. Het was een bloedhete dag 
en bij de zwembaden in de regio wer-
den alle bezoekersaantallen records 
met glans verbroken. Al deze mensen 
kwamen niet naar het evenement dus 
werd er heel diep nagedacht of dit wel 
een vervolg zou gaan krijgen. Dit was 
ook één van de redenen dat er in 1983 
geen wedstrijd werd georganiseerd. 
In 1984 werd de draad weer opgepakt. 
Barchemer Jan Klein Geltink (57) kan 
het zich nog als de dag van gisteren 
herinneren. Klein Geltink maakte 
destijds namelijk deel uit van de or-
ganisatie en het Hurricane team. Een 
tractorteam die hij samen met zijn 
plaatsgenoot Gerrit Esselink vormde. 
“Gerrit Esselink was in 1983 een half 
jaar aan het reizen door Amerika en 
zag daar ‘avondwedstrijden’. Hij zag 
wel mogelijkheden om dit in Neder-
land te introduceren en zo is het ge-

gaan. Lochem was de eerste organi-
satie met een avondwedstrijd in ons 
land. En 32 jaar nog steeds een suc-
cesformule.” Klein Geltink nam eind 
jaren tachtig afscheid van het Hurri-
cane team maar is nog steeds als vrij-
williger betrokken bij het festijn. “Ik 
verwelkom alle deelnemende rijders 
met hun teams bij de ingang naar het 
‘rennerskwartier’.”

Red Devil
Tot een van de weinige regionale 
deelnemende brullende tractoren 
behoorde zaterdag de Red Devil van 
Wim Hendriksen uit Ruurlo. Wim 
Hendriksen loopt inmiddels al een 
aantal jaren mee in het professionele 
tractorpullingwereldje. Een wereldje 
waar de financiële middelen bepalend 
zijn voor het succes. Het team van Red 
Devil moet het, ten opzichte van an-
dere krachtpatsers op (inter)nationaal 
niveau, met een aanzienlijk geringer 
financieel budget doen dan menig 
andere collega in de Super Sport 4500 
ton klasse. Het is dan ook des te knap-
per dat Red Devil zaterdagavond een 
zevende plaats behaalde. Hendriksen 
kwam met zijn Massey Ferguson tot 
een afstand van 103.68 meter. “Nor-
maliter goed voor een full-pull. Maar 
bij deze wedstrijden wordt 110 meter 
als een full-pull gehanteerd”, zo ver-
klaart pr- man Robert Hendriksen van 
het Red Devil team. In aanloop naar 
de wedstrijd experimenteerde het 
team met de brandstofpompafstelling. 
“En dat experiment viel niet slecht uit. 
Nadeel van deze sport is dat je alleen 
tijdens de wedstrijden kunt experi-
menteren”, zo verklaarde Hendriksen. 
Red Devil had zijn sponsors en sup-
porters allemaal uitgenodigd om naar 
de Tractor Pulling Lochem te komen. 

Robert Hendriksen: “We houden hier 
onze sponsorbijeenkomst met onder 
meer een barbecue net als talloze an-
dere teams. En dat wordt zeer op prijs 
gesteld.” Het team had door de orga-
nisatie een prominente plek gekregen 
in het rennerskwartier in de directe 
omgeving van de hoofdtribune. De 
Hurricane kwam op het wedstrijdter-
rein voor het ouderlijk huis van Gerrit 
Esselink zaterdag in de ‘Bouwmeester 
Precisie Graafwerk Superstock klasse’ 
in actie. Speciaal voor deze wedstrijd 
mocht zoon Tom de tractor berijden.

Europees kampioen
Tot de ruim achtduizend bezoekers 
behoorde ook Tonny Venneker (51) 
uit Halle die speciale aandacht voor 
de minipull tractoren had. De oud 
Ruurloër was in 1988 Europees kam-
pioen met zijn mini-puller Rabbit In-
jection. “Destijds had mijn tractor een 
vermogen van 700 pk. Tegenwoordig 
hebben diezelfde soort machines een 
vermogen die drie tot vier keer zo 
hoog ligt. Ook het budget is niet meer 
te vergelijken met elkaar. In 1988 had 
ik samen met mijn zwager Theo Bleu-
mink uit Beltrum de beschikking over 
een budget van 10.000 gulden. Daar 
doe je anno 2015 niets meer mee in 
deze sport.” Intussen last Nick Lep-
pink (24) uit Barchem even een korte 
pauze in. Hij doet zich te goed aan een 
broodje hamburger. Leppink heeft de 
eer om op deze dag de deelnemende 
tractoren met zijn imposante MF-
tractor van Loonbedrijf Hoftijzer aan- 
en af te mogen slepen. “Prachtig mooi 
om te mogen doen voor al die duizen-
den toeschouwers.”
 

Meer foto’s op Achterhoekfoto.nl
   

Bronckhorster touwtrektoernooi
Bekveld - Ook dit jaar wordt er ui-
teraard weer een touwtrektoernooi 
voor jong en oud georganiseerd 
door TTV Bekveld en wel op zondag 
13 september. Voor deze middag is 
iedereen uitgenodigd die graag een 
keer wil kijken of natuurlijk zelf mee 
wil doen.

Na de wedstrijden zal er een leuke 
band komen optreden. Onder het ge-
not van een drankje kan er dan volop 
gefeest worden. Om het hongerige ge-
voel te bestrijden zal er ook voor cu-
linaire hoogstandjes gezorgd worden. 
Aarzel niet en sprokkel snel een team 
bij elkaar van ongeveer zes mensen en 
geef deze dan op bij een van de leden 
of via ttvbekveld@hotmail.com. Deze 
sportieve middag zal beginnen op 

13:30 aan de Wichmondseweg 41 in 
Hengelo. De teams worden echter om 
12.30 uur verwacht om zich mentaal 

goed voor te kunnen bereiden. Voor 
meer informatie zie de facebookpa-
gina van TTV Bekveld.

Een van de weinige regionale deelnemende brullende tractoren was de Red Devil van Wim Hendriksen uit Ruurlo.

“Prachtig mooi om te mogen doen voor 
al die duizenden toeschouwers”

Op slot
Het is nog steeds zomervakantie. 
Mensen en kinderen van diverse 
pluimage passeren doorlopend de 
revue. In pretparken, speeltuinen, 
supermarkt en dwars door de eigen 
straat.

We kijken onze ogen uit.
Bemerken dat in de goedkoopste at-
tractieparken de bezoekers het meest 
levensmoe zijn, en in de duurste die-
rentuinen de gasten veelal schijnen 
te vinden dat ze zelf de regels mogen 
bepalen.

Wars van aanwijzingen en waarschu-
wingen steken zij de kopjes van hun 
kinderen uit panoramaraam of cabrio 
om het nijlpaard te lokken- of zich 
door een giraf te laten likken.
Die van mij roepen dan verontwaar-
digd dat dat echt niet mag!
Voordat ze elkaar weer de hersens in-
slaan met de iPhone omdat de ander 
graag de foto’s maken wil.
Want ja, ook wij zijn niet perfect.
Maar toch, er is een hoop te zien om 
ons heen.

Zoals op het toilet in het waterpret-
park, waar een moeder voor een deur 
staat die niet op slot zit.
Wachtend op haar dochter met wc-
op-slot-deur-fobie bespreekt ze die 
fobie, en haar oorsprong, luidkeels 
met een mede-wachtster. ‘Ja, ooit 
opgesloten gezeten hè..’
Waarop die mede-wachtster zich er 
op anti-pedagogische wijze mee be-
gint te bemoeien. ‘Kiek meiske, ge 
kunt er gewoon onder of boven uit, 
doe maar op slot.’

En dan niet op de zachte toon die 
haar accent vermoeden doet. De 
moeder voelt zich direct gesteund en 
begint mee te blèren. Angstig blijven 
mijn dochtertje en ik
in ons eigen hokje zitten, dat gelukkig 
wel op slot mag.

Meiske toch, denk ik nog, als ik zo’n 
moeder had greep ik elke gelegen-

heid aan om mezelf van haar af te 
sluiten.

Toen mijn dochter en ik na een veilige 
wachttijd het hokje verlieten troffen 
we de moeder en de angstige dochter 
op de gang naast de toiletten aan.
Het meiske werd vermanend toege-
sproken, met wijzende vinger.
‘Als jij niet ophoudt met die onzin 
gaan we nu naar huis!’

Bedacht me dat wij thuis zelfs nooit 
de wc-deur op slot doen.
Vandaar ook dat ik te pas en te onpas 
lastig gevallen wordt in het kleinste 
kamertje. Met vragen over of we iets 
lekkers mogen (ja, je snapt het niet in 
die ambiance) en andere prangende 
kwesties die niet kunnen wachten tot 
na het doortrekken.

Dit fenomeen schijnt op nummer drie 
in de herkenbare-mama-ergernissen-
top-tien te staan.
Nooit meer eens rustig op de wc kun-
nen zitten.

En het is waar, naast de herkenbare 
geuren op ons toilet ruik ik altijd het 
onraad van mijn kroost in aantocht.
Het maakt ze niet uit of je met rok, 
broek, onesie of sportoutfit op je 
knieën zit. Ze rukken de deur open 
met het verzoek om eten, aandacht 
en hun eigen dringende aandrang.
En ja, dan reageer ik ook weleens on-
redelijk of met een wijzende vinger.

Maar nooit als ze angstig zijn.
Als ze bang zijn voor goedkope pret-
parken, dure dierentuinen en nijl-
paarden die kinderen aanvallen die 
uit open ramen hangen.

Of als ze bang zijn voor elke deur die 
gesloten wordt, zoals jouw wc-deur, 
waardoor ze denken nooit meer in je 
armen te kunnen eindigen.

En briesend denk ik terug aan de 
moeder in het waterpretpark.
Is ze nou helemaal van de pot gerukt!
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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.

Management Assistent m/v

Heb jij een dienstverlenende instelling en 
ben je op zoek naar een fulltime baan met 
vele verantwoordelijkheden?

Functieomschrijving
In de functie van Management Assistent is het je 
voornaamste taak om de algemeen directeur en 
het management team te ondersteunen. Je taken 
zijn zeer uiteenlopend, van het arrangeren van 
vergaderingen, het boeken van reizen, het beant-
woorden van email en telefoon, tot het schrijven 
van teksten voor het intranet of de nieuwsmaga-
zine. Het betreft een fulltime baan waarin het zeer 
belangrijk is dat je efficiënt en accuraat te werk 
gaat. Je bent dienstbaar ingesteld en je hebt een 
open en geïnteresseerde houding. Je hebt veel 
verantwoordelijkheden en bent niet bang om veel 
werk op te pakken. Je bent makkelijk benaderbaar 
en niet te beroerd om diverse werkzaamheden uit 
te voeren. Je werkt voor een internationale orga-
nisatie, uitstekende kennis van de Nederlandse 
en Engelse taal is een must. Een assessment kan 
onderdeel uitmaken van de procedure.

Machinaal Houtbewerker m/v

Ben jij een machinaal houtbewerker of wil je 
dit leren en heb je al affiniteit met hout?

Functieomschrijving
In de functie van Machinaal Houtbewerker ben 
je verantwoordelijk voor het op maat maken van 
balken voor met name timmerfabrieken. De bewer-
kingen bestaan o.a. uit: kalibreren, schaven, frezen, 
coaten en korten van het hout.

Sales Manager m/v

Ben jij een Sales Manager die veel affiniteit 
heeft met techniek?

Functieomschrijving
In de functie van Sales Manager ben je verant-
woordelijk voor het realiseren van een optimale 
afhandeling van commerciële en administratieve 
(klant) vragen. Om dit te bewerkstelligen geef je 
leiding aan het team wat bestaat uit 8 personen. Je 
coördineert en controleert de werkzaamheden. Het 
is belangrijk dat je administratief goed onderlegd 
bent. Daarnaast heb je een sales achtergrond en 
beschik je over voldoende technische kennis. Je 
bepaalt zelfstandig welke activiteiten er op welk 
tijdstip en op welke wijze moet worden uitgevoerd 
en zorgt voor voldoende overleg en afstemming.

Monteur Voertuigen m/v

Ben jij mechanisch goed onderlegd en heb 
je kennis van 12 volt installaties? 

Functieomschrijving 
In de functie van monteur ben je dagelijks bezig 
met het repareren van specifieke voertuigen. Het 
gaat veelal om mechanische handelingen, maar er 
kan ook een stuk hydrauliek en elektro bij komen. 
De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk plaatsvin-
den in de werkplaats in de omgeving van Zutphen. 
Echter wordt er wel een flexibele instelling ver-
wacht en kan het ook voorkomen dat je op andere 
locaties zult werken.  

Helpende niveau 2+ M/V

Ben jij per direct beschikbaar en wil je 
graag op oproepbasis werken in de  
ouderenzorg?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de ouderenzorg zijn 
wij per direct op zoek naar een flexibele Helpende 
niveau 2+ die bereid is om op oproepbasis inge-
zet te worden. Het gaat om werk 
in verpleeghuizen en in de thuis-
zorg op meerdere locaties (PG 
en Somatiek). Het werkgebied is 
Doetinchem en omgeving en de 
diensten en het aantal uren zijn 
wisselend. Als helpende verleen je 
de basiszorg en geef je aanvullend 
medicatie. Hiervoor moet je in het 
bezit zijn van een afgeronde medi-
catietraining. Het is belangrijk dat je 
in bezit bent van eigen vervoer.

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
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Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo gld, Tel: 0575 46 19 96

OPENINGSTIJDEN:

Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur
Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur
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 50% korting 

Dames blouses, 
polo's en shirts

tot 50% korting

Dames-en heren 
zomerjassen

50%50%
De nieuwe collectie

voetbalschoenen is binnen!

m.u.v. afgeprijsde artikelen en nieuwe collectie

KORTINGKORTING OP = OP!

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

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

DEZE MAAND BIJ 
AANSCHAF VAN EEN

BEDSYSTEEM
EEN DEKBED KADO!*

 
*Vraag in de winkel naar

de voorwaarden.

Maandaanbieding  AUGUSTUS

Vordenseweg 36 • 7255 BX Hengelo Gld.
Tel.: 06-53490089

info@schildersbedrijfbuunk.nl 
www.schildersbedrijfbuunk.nl

• Schilderwerk binnen en buiten
• Behangen
• Glaszetten
• Houtrotherstel

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN          VAKBEKWAME MEDEWERKER?

DAAR WIL JE BIJ HOREN! GA NAAR   
WWW.SUGARKIDSCLUB.NL 

EN MELD JE AAN.

DAAR WIL JE BIJ HOREN! GA NAAR   

DE SUGARKIDSCLUB IS DÉ CLUB VOOR 
ALLE KINDEREN MET DIABETES. 

SKC 06 2012

Gebruik je verstand  
en word collectant!

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen  
gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen  

en patiëntenzorg te verbeteren. 

Collecteer mee in de eerste week van februari!

Meld je nu aan als collectant via 070 - 360 48 16

www.hersenstichting.nl



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:
8 - 9 augustus, B.W.A.M. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
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, Brummen, Doetinchem, Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, 
Steenderen, Velp, Zutphen Centrum en Zutphen Leesten. 
Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week, bereik-
baar onder de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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 9 augustus, 10.00 uur, ds. J.W. Wind uit Westervoort.
Zondag 9 augustus, Kapel in de Wildenborch, 10.00 uur, 
mevr. ds. A. Sies uit Neede.
In alle diensten: 1e C: Diaconaal werk: plaatselijk ouderenwerk; 
2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 9 augustus, 10.00 uur: mevr. ds. W. Klein uit Almen.
Zondag 9 augustus, Kapel in de Wildenborch, 10.00 uur, 
mevr. ds. A. Sies uit Neede.
In alle diensten: 1e C: Diaconaal werk: plaatselijk ouderenwerk; 
2e C: Eredienst & Pastoraat.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 9 augustus, 10.00 uur, hr. Rien Baauw, Wichmond.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 9 augustus, geen viering. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 augustus, 9.30 uur, Eucharistieviering, 
F. Zandbelt, em.-priester 

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

Zondag 9 augustus Open tuin 
D’n Uuthook, Morsdijk 9,Ruurlo 
van 10.30 tot 17.00u
   

Wespennesten bestrijding 06-
5432046; Martin Spiegelenberg
   

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

Te huur: Kantoorruimte op een 
rustige, koele plek in Vorden. 06-
54323046
   

Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, Rijks-
straatweg 35, (0575) 52 29 19.
   

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

Geef je nu op voor de revue van 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld. 
Doe mee met zang, dans, toneel 
of decorbouw en mail naar re-
vuejg@gmail.com 
   

Lieve Jack Russel puppy’s te 
koop. In huis geboren en op-
gegroeid.Gladharig en kortbe-
nig.0654234850
   

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

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

5 t/m 11 augustus 
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 5 aug. Groentesoep/Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en 
rauwkostsalade

Donderdag 6 aug. Kipfilet Americano, met spek-tomaat-kaas gegratineerd, aard- 
appelen en groente/Tiramisu met slagroom

Vrijdag 7 aug. Tomatensoep/Wokki Wokki van vis, met rijst en rauwkostsalade
Zaterdag 8 aug. Huisgemaakte Gehaktbal met jus, frieten en groente/IJs met 

slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 10 aug. Gesloten
Dinsdag 11 aug. Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs met slagroom

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

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

IK WIL OERRR

Stap de deur uit, welkom in OERRR!
OERRR is lekker buitenspelen. Meld  
je nu aan voor OERRR en ontvang 
4 x per jaar de leukste doe- en 
ontdekopdrachten. Kijk op OERRR.nl.

Vo
rd

en

Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden
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Een week gein op het plein
8 t/m 15 augustus

Kerkplein in het centrum van Ruurlo - alle dagen gratis entree

10-15 uur   HUTTENBOUWEN op het kerkplein, georganiseerd door Scouting Ruurlo

10-12 uur   Een FIETSTOCHT van ca. 35 km met mogelijkheid een blik te werpen achter de schermen van o.a. 
 een paardenpension, een melkveebedrijf, veevoederbedrijf en een aardappel- en groentebedrijf. 
 Onderweg genieten van de natuur. Kosten voor deelname volwassenen €2, kinderen tot 12 jaar €1.

18.30-24  SMARTLAPPENAVOND. Een strijd om het beste koor van Berkelland te worden! 
 M.m.v. efkes anders, Schouder aan schouder, Lochems Surprise koor, Zompen Kearls, Leed vermaak en de 

Berkelzangers. DJ Richard verzorgt de presentatie en sluit de avond af met spetterende muziek. 

13-17 uur   De BRANDWEERMIDDAG voor alle kinderen. 

                  AVONDPROGRAMMA IN HET ZWEMBAD DE MEENE TE RUURLO, GRATIS ENTREE!!

19-24 uur   GLIJWEDSTRIJDEN met oa. De sterren uit Ruurlo, de snelste familie, de snelste vrouw, de snelste man, 
de snelste vriendengroep en... de snelste kinderen!  19.30 uur start Sterren glijden, vanaf 20.30 uur start vrien-
denklassement. Vervolgens: Moonlight glijden, voor iedere liefhebber! De glijbaan zal sfeervol verlicht zijn. De 
gehele avond zal muzikaal worden omlijst! 

14.00 uur Aanvang BRADERIE, met op het podium OPTREDENS van de DANSGROEPEN 
 Trachtenverein Unterinntaler Vogtareuth, Paloina,  Vjenne Ruff, de Achterhookse Folkloredansers. 
 Verder is er ook veel ruimte voor lokale en regionale inbreng.  

20-24 uur    EDELWEISS KAPELLE met in de pauzes optreden van Half Gas.  

14-17 uur Een leuke kindermiddag op het kerkplein met diverse spelletjes en STOOMTRAM BELLO. 

20-24 uur    Voorprogramma de band TOREKINI BAND, deze band komt uit het westen van het land, maar heeft 
 2 leden die ieder jaar hun vakantie in Ruurlo doorbrengen. Zij spelen graag in het voorprogramma. 

 Hoofdprogramma J.A. oftewel JOINT ADVENTURE, vanaf 21.00 uur. 

   RUSTDAG

12.30-13.30  Inschrijven voor het SINGLE TOERNOOI DARTS, de deelname voor het dart toernooi is € 5,00. 
Deelname is voor jong en oud. Opgave kan ook van te voren via www.berkellandopen.nl 

14-20 uur Single toernooi darts

20-20.30 DEMO RGV
20.30-20.45  Prijsuitreiking darts

20.45-24  DE SOG BAND 

Zondag

9

Maandag

10

Dinsdag

11

Info: www.reurlsepompdagen.nl

Zaterdag

8

Woensdag

12
Vrijdag

14

Donderdag

Zaterdag

15

13-16 uur   KINDERMIDDAG, knutselen, graffiti clinic en schminken

16-20 uur  BOWLING toernooi met BARBECUE 
20-24 uur  optreden van DJ MARTIN

10-11.30   OPENLUCHT OECUMENISCHE DIENST, Pompviering van de Raad van Kerken Ruurlo. Thema 
van de dienst is “vrij” zijn, voorganger is Dhr. Jan Vreman en het koor “de Medeklinkers” uit Zieuwent zingt mee 
olv. de dirigent mv. Ineke Peterse.

16-19 uur  “BEACHVOLLEYTOERNOOI” op het strand in de Dorpsstraat. Jeugdteams met 4 personen, senioren-
teams met 3 personen (minimaal 1 dame. Opgave beachvolleybal@tornax.nl of www.tornax.nl                                  

19-24 uur   2e editie ”BATTLE OF THE BANDS” Door Sophia’s Lust. M.m.v.: Rockband Sidekicks, 10 House 
city,  Letrow, Landing the Apollo, SJAM, Times like These en Curls ons Fire. Een DJ zorgt tussendoor voor muziek.

UITNODIGING VOOR IEDEREEN UIT DE ACHTERHOEK EN BERKELLAND, SPECIAAL DE CAMPINGGASTEN

598370 c Poster Pompdagen A3.indd   1 21-7-2015   13:23:54


