
Kazernes, boten, wagens en zelfs een 
brandend huis kwamen tevoorschijn 
tijdens de Huttenbouwdagen. B  5

Zondagmiddag schreven 187 deelnemers zich in voor de traditionele oriëntatierit. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink

Traditie gaat terug naar de jaren zeventig
Weers- 
vooruitzichten 
niet in voordeel 
van organisatie
WICHMOND - De traditie gaat terug 
naar de jaren zeventig van de vori-
ge eeuw. Ook toen ging het Oran-
jefeest Vierakker-Wichmond al 
van start met een Oriëntatierit. Zo 
ook de editie 2016. Zondagmiddag 

schreven 187 deelnemers zich in 
voor de traditionele oriëntatierit 
ofwel een fietspuzzeltocht.

Door Jan Hendriksen

Het aantal deelnemers bleef ech-
ter ver achter in vergelijking met 
voorgaande edities die steevast 
goed waren voor ruim 300 tot 
350 deelnemers. “Maar het weer 
werkte vandaag niet mee. We heb-
ben gelukkig geen regenbuien ge-
had. Maar de temperatuur en de 

weersvooruitzichten waren niet 
in ons voordeel”, zo verklaarde Jos 
Wolbrink van de commissie Ori-
entatierit van de Stichting Oran-
jefeest Vierakker-Wichmond zon-
dagavond.

De 35 kilometer lange tocht ging 
vanaf café DOK (D’n Olde Kriet) 
richting de Lochemse buurtschap 
Klein Dochteren. Café-restaurant 
De Zonnebloem aan de Zutphen-
seweg fungeerde als rustlocatie. 
Er werd telkens gestart in groepen 
van zes personen. Door middel 
van aanwijzingen die men kreeg 
moest men de route zo goed mo-
gelijk fietsen. En dat viel niet altijd 

mee waardoor sommige deelne-
mers in Warnsveld terecht kwa-
men, terwijl er richting Almen 
moest worden gefietst.

Men moest met een gemiddelde 
snelheid van vijftien kilometer per 
uur fietsen om geen strafpunten te 
scoren. Bij terugkomst was er in 
Café DOK muziek van De Knak-
kers uit Hengelo. De winnaars 
van de rit worden zondag op de 
slotdag van het Oranjefeest in de 
feesttent bekendgemaakt.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Ontknoping 
touwtrek- 
competitie 
verwacht in 
Vorden
VORDEN - Zondag 28 augustus 
is Touwtrekvereniging Vorden is 
zondag 28 augustus gastheer van 
het achtste en tevens slottoer-
nooi van de touwtrek competitie 
Gewest Oost van de Nederlandse 
Touwtrekkers Bond.

De wedstrijden op het sportcom-
plex van TTV aan de Ruurloseweg 
in buurtschap Medler beginnen 
om 10.00 uur met de mannen 680 
kilogram klasse en de jeugd. TTV 
Vorden trekt in de 680 en in de 
jeugd met een eigen team mee. 
Voor de 680 kg klasse zal de ont-
knoping vallen, pakt Vorden het 
goud, zilver of brons. De jeugd 
maakt kans op de het brons, maar 
zal hiervoor alles op alles moeten 
stellen om dit te bewerkstelligen. 
In het middagprogramma, dat 
omstreeks 13.00 uur van start gaat 
met de mannen 640 kg klasse, de 
720 kg klasse en de vrouwenklasse. 
TTV Vorden doet in 640 kg klasse 
mee en staan in het algemeen 
klassement tweede. De vraag is: 
kunnen ze dit vasthouden? Er er 
nog van alles mogelijk voor de 
teams van touwtrekvereniging 
Vorden. De toegang is gratis.

Ravage na 
windhoos in 
Vorden
Op zondag 21 augustus heeft 
de brandweer meerdere mel-
dingen gekregen van storm-
schade in Vorden. Rond 18.00 
trok daar een windhoos over 
die veel schade aanrichtte aan 
bomen en woningen.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nlwww.schefferkeukens.nl 

Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

Nu tijdelijk met extra voordeel
ZOMERDEALS
Scheffer

Werkbladen 
Graniet of composiet
tegen een
Kunststofprijs
Keuze uit 21 kleuren

0573 - 251761
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www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

E-BIKE 

UPGRADE 
DAGEN

T.W.V. 

€ 200,

KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 
VERDER OP IN DEZE KRANT

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat

koffie met cake best lekker is,

maar tapas met een wijntje ook?

U kunt bij Monuta Vorden terecht na het overlijden van een dierbare. 
Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt kennismaken met mij?

Maak gerust een afspraak met mij om uw wensen te bespreken. 

Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

Monuta Vorden
(0575) 552 749

vorden@monuta.nl

www.monuta.nl/vorden

Ik ben er voor u.
Voor, tijdens en 
na de uitvaart.

Traas Reusen Ongediertebestrijding gaat verder onder de naam:  

Contactpersoon blijft Raymond Reusen 
bereikbaar op 06 – 55 14 22 92.

Wespen?
Last van wespen, bel ons!

Hoera! Mijn broertje is er!

 Willem
 

19 augustus 2016 / 4020 gram / 51 cm      
            

Saar
Marleyn Dijkman & Alexander Molendijk

Oude Enkweg 12 
7251 GC Vorden

“niets was je teveel”

Donderdag 18 augustus is toch nog vrij plotseling overleden 
op 83-jarige leeftijd mijn geliefde broer, zwager, vriend en 

onze geweldige oom

Jan Klein Hekkelder
“Ome Jan”

D. Klein Hekkelder  M. Meijerman

A. Wijnbergen - Klein Hekkelder  Helma en Freddy
G.J. Wijnbergen Thijs en Job

Annemien en Wim  Paul en Mirjam
Yelmer en Hilde  Marit
Esmee en Niels

Margreet en Edwin  
Bjarne en Chantal  
Jermi

Correspondentieadres: Fam. Wijnbergen, Kerkstraat 13a, 7255 CB Hengelo Gld

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

zeven food trucks en live muziek!28
augustus

14:00 - 20:00 uur ~ Keijenborgseweg 27
7021 LW Zelhem ~ www.coenevers.nl
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Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van

Pip
 

Madee
 

Emsbroek

Geboren op 15 augustus 2016

Zusje van Jens

Jochem en Wendy Emsbroek
Molenweg 15 7251 ED Vorden



Is Koolen van gedachte 
veranderd?
VORDEN - De gemeente heeft Dut-
ch Dairy Genetics B.V. (DDG), het 
bedrijf van de internet-miljonair 
Kees Koolen, een aangepaste ver-
gunning verleend voor het bouwen 
van een rundveestal aan de Polweg 
6 te Wichmond. In de nieuwe aan-
vraag heeft DDG het jongvee ver-
vangen door melkvee en is er een 
melkrobot, een melkkoeltank en 
een mestkelder aan de stal toege-
voegd.

“De oorspronkelijke vergunning 
werd zowel door de Rechtbank 
Gelderland als de Raad van State 
geschorst omdat die ten onrechte 
door de gemeente was verleend”, 
vertelt Jacques Wintermans, 
woordvoerder van de Buurtgroep 
Buitengebied Hengelo/Vorden. 
“De gemeente motiveert het verle-
nen van de aangepaste vergunning 
van de heer Koolen ‘omdat bij hem 
nieuwe inzichten zijn ontstaan met 
betrekking tot het gebruik van de 
stal na realisering’.”

De buurtgroep vindt deze motive-
ring van de gemeente verrassend. 
“Het nieuwe inzicht zou zijn dat 
de heer Koolen van gedachten is 
veranderd. Kennelijk neemt de 
gemeente voor waar aan dat hij in-
eens een modale melkveehouder 
wil worden en afziet van het win-
nen van embryo’s in zijn nieuwe 
stal aan de Polweg.”
Wintermans vindt dit niet waar-
schijnlijk. “De heer Koolen wil de 
grootste boer ter wereld worden. 
Het is naïef te denken dat hij van 
gedachten is veranderd. Alsof deze 
succesvolle internationale onder-
nemer met een geschat vermogen 
van meer dan honderd miljoen, nu 
ineens een modale melkveehouder 
aan de Polweg zou willen worden. 
Dat klinkt niet erg overtuigend.”

De heer Koolen bouwt op dit mo-
ment een boerderij in Brazilië waar 
op termijn een miljoen koeien ko-
men te lopen. De embryo’s voor die 
koeien wil hij winnen aan de Pol-
weg in Wichmond.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aan-
tal stieren dat hij wil gaan houden. 
Eén stier op iedere drie tot vier 
koeien. “Dat riekt naar fokken. Het 
is evident dat het doel van het be-
drijf in Wichmond is om embryo’s 
te leveren aan Brazilië en andere 
geïnteresseerde landen wereldwijd. 
Wichmond wordt gewoon een de-
pendance van een multinationale 
agrarische onderneming. Dit heeft 
hij ook nooit onder stoelen of ban-
ken gestoken. Over zijn bedoelin-
gen is hij altijd duidelijk geweest. 
Hij wil een groot fokbedrijf starten 
aan de Polweg en helemaal geen 
modale melkveehouderij.”

Dit plan past in een patroon. Elk za-
kelijk initiatief van de heer Koolen 
wordt gekenmerkt door een stra-
tegie om zo snel mogelijk wereld-
marktleider te worden. Zijn succes-
formule is een snelle expansie, ook 
als hij daarvoor de grenzen van de 
wet moet opzoeken.
Er is echter een probleem: het stich-
ten van een fokbedrijf aan de Pol-
weg is onwettig, zoals de rechtbank 
Gelderland en de Raad van State 
eerder hebben vastgesteld. Het is 
in strijd met het bestemmingsplan. 
De Polweg 6 is een extensiverings-
gebied en daar mag geen fokbedrijf 
gevestigd worden. “Het is dus naïef 
te denken dat de heer Koolen van 
gedachten is veranderd. Door de 
nieuwe aanvraag aan te passen, 

ontfutselt hij de gemeente onder 
valse voorwendselen een vergun-
ning”, denkt Wintermans. “De vraag 
is of hij daarmee wegkomt.”

De Raad van State heeft zich hier-
over gebogen op donderdag 18 au-
gustus. De buurtgroep vraagt zich 
af of het de heer Koolen lukt om de 
Raad van State om de tuin leiden. 
De uitspraak volgt eind augustus.
De buurtgroep strijdt fel tegen de 
megastal van de heer Koolen op 
de Polweg. “Waarom? Het buiten-
gebied waar de heer Koolen de stal 
wil bouwen ligt in het prachtige 
kleinschalige coulisselandschap 
van Delden. Een megastal past in 
dit landschap net zomin als een 
IKEA-vestiging”, besluit Winter-
mans namens de buurtgroep. “Bo-
vendien, in de directe omgeving 
wonen honderd gezinnen, vaak 
met kleine kinderen. De stal past 
niet op die plek. Hij is schadelijk 
voor het landschap en trekt veel te 
veel verkeer aan. Er zijn voldoen-
de alternatieven elders in Neder-
land waar de heer Koolen naar 
hartenlust kan ondernemen. De 
heer Koolen is een geniale onder-
nemer maar zijn voornemen om 
een embryobedrijf te vestigen aan 
de Polweg 6 in Wichmond is een 
ongelukkige keuze.”

Jacques Wintermans, namens de Buurt-

groep Buitengebied Hengelo/Vorden

Wat wil de Bibliotheek Vorden?
Hartverwarmend dat de organisa-
tie van de Zwarte Cross tot op het 
laatst nog gratis kaarten beschik-
baar stelde voor kinderen tot en 
met 15 jaar met een bibliotheek-
pas. Toch vrees ik dat deze geste 
van de Feestfabriek een druppel 
op een gloeiende plaat is. Dit ge-
zien het doelgroepenbeleid dat 
Achterhoekse bibliotheken lijken 
te volgen. In mijn woonplaats 
Vorden zijn bijvoorbeeld de ope-
ningstijden zeer beperkt. Op zon-
dag en maandag gesloten. Net als 
op dinsdag- en vrijdagochtend en 
donderdag- en zaterdagmiddag. 
Die dagen is de bibliotheek open 
van tien tot twaalf.

Wie dingen wil lenen of terugbren-
gen is dus afhankelijk van deze be-
perkte openingstijden, die ook nog 
eens per dag verschillen. ‘Shit’, het 
is donderdag! Wie dan zijn boek of 
dvd van ellende maar in de brie-
venbus laat glijden - elders heel 
gebruikelijk - krijgt per omgaande 
een e-mail met de boodschap dat 
dit niet mag, zonder enig begrip.

Dan zijn er de gereduceerde ope-
ningstijden in de zomermaanden. 
In Vorden betekent dat van dins-
dag tot en met zaterdag tussen tien 
en twaalf. Wie op zaterdagochtend 
sport of anderszins is gebonden, 
moet dus op een andere dag vrij 
nemen voor een bibliotheekbe-
zoekje en voor het retourneren 

een kennis inschakelen. Natuurlijk 
besef ik dat de Achterhoekse bibli-
otheken heel graag het aanbod en 
de service zouden leveren die ze 
voor het tijdperk van de grote be-
zuinigingen konden garanderen. 
Maar waarom lobbyen ze niet wat 
zelfbewuster en vooral luider bij 
de gemeenten? En waarom maken 
ze geen gebruik van creatieve op-
lossingen die tot minder beperkin-
gen dan de bovenstaande leiden?

Want het lijkt alsof de Vordense 
bibliotheek dat geen probleem 
vindt. De stamgasten en de ken-
nelijke doelgroep - bejaarden en 
niet werkende moeders met jonge 
kinderen - kunnen hun tijd im-
mers naar believen indelen. En 
die hebben het naar hun zin, want 
ronkend zal de Bibliotheek West 
Achterhoek erop wijzen dat zij 
voor de komende vier jaar weer 
gecertificeerd is en zelfs ‘uitste-
kend’ scoort op de onderdelen 
‘Processen en Netwerk’. Maar of 
jongeren dat nu zo cool vinden, 
die processen en netwerken tus-
sen peuters en oma’s?

En wie de jeugd verliest, verliest de 
toekomst. Dat had de organisatie 
van de Zwarte Cross een stuk beter 
door.

August Hans den Boef,
Wientjesvoortseweg 4,
Vorden

   

Feestprogramma
Vervolg van voorpagina

WICHMOND/VIERAKKER - Donder-
dagavond 25 augustus wordt het 
programma van het Oranjefeest 
Vierakker-Wichmond voorgezet 
met een Seniorenavond in het 
Ludgerusgebouw met de acht le-
den tellende cabaret- en muziek-
groep ‘BoeB’n’. De avond begint 
om 19.30 uur. De zaal is open van-
af 19.00 uur.

Vrijdag 26 augustus starten om 
14.00 uur de Kinderspelen vanaf 
basisschool De Garve. Schoolver-
laters kunnen ook vanaf 14.00 uur 
meedoen. De volksspelen starten 
op het feestterrein om 15.30 uur 
met onder andere dogkarijden, 
bierpulschuiven, schieten vrije 
baan en hoeksjoelen. Vrijdag-
avond staat in het teken van een 
ouderwetse gezellige dansavond 
met de band Strike en de show-
band You and Me. De tent is open 
vanaf 20.30 uur.

Zaterdag 27 augustus gaat het 
vogelschieten voor mannen, het 
vogelgooien voor vrouwen, het 
jeugdvogelschieten en de volks-
spelen vanaf 13.30 uur van start. 
De muziek wordt zaterdagmiddag 
verzorgt door DJ Eddy en zater-
dagavond door Rob & Sander Van 
de Hak op de Tak show. De tent is 
vanaf 21.30 uur open.

Zondag 28 augustus op de slotdag 
start om 14.00 uur de optocht on-
der leiding van diverse muziek-
korpsen en een schuttersgilde die 
om 15.00 uur in de tent een vaan-
delhulde aan het koningspaar 
brengen. Na 15.00 uur speelt de 
band Anderkovver in de feesttent. 
Om 17.00 uur volgt de prijsuitrei-
king van de optocht en de oriën-
teringsrit.
   

 ■ Zie foto’s op achterhoekfoto.nl

   

Winterzwemles van In de Dennen

VORDEN - Dat kinderen moeten 
leren zwemmen is geen nieuws. 
Dat dit ook in de winter gewoon 
in Vorden kan, weet nog niet ie-
dereen. Als het buitenbad sluit, 
gaan de zwemlessen gewoon 
door maar dan in het therapeu-
tisch binnenbad van Jansen van 
den Berg. 

De kinderen leren zwemmen in 
kleine groepjes (maximaal 7), in 
water van 33 °C en in een rustige 
en ontspannen sfeer.

Het begint in september weer op 
de woensdag- en vrijdagmiddag, 
zodra er genoeg aanmeldingen 
zijn. In het voorjaar worden de 
lessen weer buiten gegeven In de 

Dennen, om daar de puntjes op de 
i te zetten en af te zwemmen. 

Een combinatie van het begin bin-
nen en daarna buiten zwemmen 
maakt van uw kind echt de beste 
zwemmer. Uw kind voelt zich dan 
altijd op zijn/haar gemak, ook bij 
grote drukte. Mochten de kinde-
ren midden in de winter al vaardig 
genoeg zijn, dan zwemmen we af 
in het zwembad in Zutphen. Ook 
kunnen kinderen dit jaar binnen 
lessen voor diploma B. Zie ook de 
advertentie elders in deze krant. 
   

 ■ zwemles@zwembad-
indedennen.nl

VORDEN - Op zondag 21 augustus 
heeft de brandweer meerdere 
meldingen gekregen van storm-
schade in Vorden. Rond 18.00 trok 
daar een windhoos over die veel 
schade aanrichtte aan bomen en 
woningen. Veel takken van bo-
men braken af. Bij een woning is 
een deel van het dak eraf gewaaid.

De dag na de windhoos, maandag 
22 augustus, waren diverse bedrij-
ven druk in de weer om de schades 
te repareren en de omgewaaide 
bomen op te ruimen. De windhoos 
trok zondagavond over de zuid-
wijken van Vorden en richtte met 
name in de Christinalaan en de 
Vordensebosweg veel schade aan. 

Ook is de windhoos het gesprek 
van de dag. In de omgeving Baak-
seweg en de wandelpaden vanaf 
de waterzuivering aan het Hoge 
(achter de ijsbaan) zorgde de 
windhoos eveneens voor veel 
schade. Omdat daar veel bomen 
en takken liggen is het wandelpad 
afgesloten.

Een dergelijke windhoos komt 
over het algemeen vrij weinig voor.
   

 ■ Kijk voor meer foto’s op 
contact.nl

Ravage na windhoos in Vorden

Schade aan woningen en bomen na windhoos. Foto’s: GinoPress

Schade aan woningen en bomen na windhoos. Foto’s: GinoPress

Mogelijk vooraanzicht van de megastal aan de Polweg in Wichmond. Foto: Liesbeth Spaansen

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rosbief +  boeren
metworst

2 x 100 gram 295

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Pepersteaks

695
3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmapakket

695
500 gram

SPECIAL

Cheezie

145
100 gram

MAALTIJD IDEE

Lasagna

550
500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 27 augustus

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

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

• Bernina

• Brother

• Bernina lockmachines

• Pfaff

• Anker

• Lockmachines

Voor informatie:

Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Wij repareren alle merken 

naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Openingstijden: 
Di t/m vr. 9.30-12.30 uur 13.30-17.30 uur
Vr. 9.30-12.30 uur                   13.30-18.00 uur
Za. 10.00 – 16.00 uur

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

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

Maandaanbieding 
:

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem

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

, InnerChildWork.

RBCZ

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 10 september.

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 

of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  
Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 

het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen

Het allerbeste bĳ  uw specialist, kom proeven.....

ZOETE SALUSTIANA SINAASAPPELEN kilo

                             

Ĳ zersterke groente van Hollandse bodem.....

HOLLANDSE SPINAZIE 500 gram

                           

Ze zĳ n er weer VOL SMAAK.....

NIEUWE OOGST DELCORF APPELEN kilo

De lekkerste koopt u bĳ  uw specialist.....

SAPPIGE NECTARINES 500 gram                         

1.99

Geldig van dinsdag 23 t/m 29 augustus 2016

1.99

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

0.69

0.99

 
            "EL ENCUENTRO"  

 SPAANS 

         
Vordensebinnenweg 19 
7231 BB Warnsveld  
www.el-encuentro.nl 
emilia@el-encuentro.nl 
     0575-571946/  
     06-44192544 

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Winnaar 
Poelifinario 
André Manuel 
naar Keijenborg
KEIJENBORG - Cabaretier André 
Manuel heeft afgelopen jaar de 
Poelifinario prijs gewonnen met 
zijn programma ‘Het geval apart’. 
Nu komt hij met zijn nieuwe pro-
gramma ‘De Onzen’ op 10 sep-
tember naar Coens Tapperij in Ke-
ijenborg. André Manuel, bekend 
om zijn vlijmscherpe kritiek op de 
maatschappij, het koningshuis en 
de handel in slavernij en tomaten. 
In zijn nieuwe show gaat André 
Manuel op zoek naar geluk. Vluch-
telingen die in ieder geval iets te 
doen hebben versus de Tokkies die 
daar ook naar verlangen. En André 
Manuel is wars van iedere ambitie. 
Als Trump de volgende president 
van de verenigde Staten van Ame-
rika wil worden, mag André Ma-
nuel dit programma maken. Coens 
Tapperij, St. Janstraat 3 in Keijen-
borg heeft de zaal geopend vanaf 
20.00 uur en om 20.30 uur start het 
programma. Kaarten (beperkt aan-
tal beschikbaar) zijn verkrijgbaar 
in de voorverkoop bij Coens Tap-
perij of Coens Bistro. 
   

 ■ www.coenevers.nl
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ContactKazernes, boten, wagens en zelfs een brandend huis
VORDEN - Zaterdag 20 augustus 
om half 11 klonk het eerste ha-
mergetik op het zwembad in de 
Dennen en was de 5e editie van 
de HuttenBouwDagen een feit. 
Dit jaar was het thema ‘Brand-
weer’ en de creaties logen er niet 
om. Kazernes, boten, wagens en 
zelfs een brandend huis kwamen 
tevoorschijn.

Er waren voldoende pallets ge-
bracht door Van Gelre Papier en de 
Praxis had ook nog wat hout voor 
de Huttenbouwdagen. Met hulp 
van de spijkers die gesponsord 
werden door Welkoop, aannemer 
Temmink en Zandvoort draadin-
dustrie werd er lustig op los getim-
merd.

Op de zonnige zaterdag was er vol-
doende ranja die werd aangebo-
den door gastouder Vivian Brand-
sen en gastouder Saskia Vliem die 
er nog wat te snoepen bij had ge-
daan.Tussendoor werd er een stuk-
je worst van slagerij Vlogman en 
een krentenbol van bakkerij Joop 
uitgedeeld. ‘s Middags kregen alle 
kinderen en vrijwilligers een pata-
tje met snack dankzij Hotel Bakker 
en restaurant De Rotonde.
De tweede dag was het weer de dag 

om de hutten mooi te maken met 
verf en andere aankleding. Geluk-
kig heeft de Karwei de verf nog een 
beetje rood kunnen maken. Met 
de andere kleuren blauw, geel, wit 
en oranje werd het weer een fleu-
rige bende. Om 13.00 uur kwam de 
brandweer Vorden met educatieve 
spelletjes die kinderen bekend 
maakten met de brandweer. Tij-
dens de lunch kregen de kinderen 
fruit van Reinier & Leonie’s groen-

ten en fruit en een ijsje van gast-
ouderbureau Avonturijn. Dit jaar 
mochten de brandweerlieden de 
drie mooiste hutten uitzoeken. De 
eerste plek was voor het brandend 
huis ‘de Fik’. tweede werd de Brand-
weerboot ‘de Vuurvlam’ en derde 
werd de Kazerne ‘het Rookhol’. Zij 
wonnen een waardebon van cafe-
taria’s Plaza en ‘het Bintje’. Na het 
hele gebeuren werd alles netjes op-
geruimd en afgevoerd door Marti 

Dijkman. Financiële sponsoring 
kreeg de Huttenbouwdagen nog 
van Martine Letterie, juwelier Sie-
merink en Wilma hairstyling.

Tevens afscheid 
van Vliem en 
Zweverink

“Onze dank gaat weer uit naar 
de vele vrijwilligers want zonder 
vrijwilligers kan zo’n evenement 
geen doorgang vinden, dus ook 
voor volgend jaar doet het bestuur 
graag weer een beroep op jullie.”, 
aldus het bestuur. Als dank kregen 
de vrijwilligers een mooie zonne-
bloem van bloemsierkunst Half-
man. Saskia Vliem en Wenneke 
Zweverink stappen na vijf jaar uit 
de organisatie. Met twee nieuwe 
personen die zich op hebben ge-
geven als bestuursleden is de orga-
nisatie weer sterk genoeg om er in 
2017 weer voor te gaan.
   

 ■ Zie voor meer foto’s contact.nl

Feestelijkheden 
tijdens opening 
schooljaar
KRANENBURG - Maandagochtend 
22 augustus werd het nieuwe 
schooljaar ingeluid bij de Kraan-
vogel in de Kranenburg. Daarnaast 
had de school nog een bijzondere 
viering, want niet alleen hebben 
de Kraanvogel en het Kraankui-
kentje een nieuw logo gekregen, 
ook de nieuwe schommel werd of-
ficieel onthuld.

Door Bernadet te Velthuis

Het miezerige weer mocht de pret 
niet drukken. Alle kinderen van de 
school, leerkrachten, ouders en 
verzorgers hadden zich buiten de 
school verzameld waar directeur 
Jan Brouwer de aanwezigen toe-
sprak en de vlag hees.

Toen werden twee leerlingen van 
de school op ludieke wijze uitge-
kozen om samen de onthulling 

van de nieuwe borden aan de 
voorkant van de school te mogen 
uitvoeren, waar op dat moment 
nog de oude vlaggen van de school 
voorhingen. Best spannend! Na 
een korte instructie was het zover 
en werden de vlaggen weggetrok-
ken zodat iedereen kon zien hoe 

de nieuwe borden eruit zien. Op 
beide borden zijn, naast het logo 
en de naam van de school, tevens 
de slogans te lezen. Voor peuter-
speelzaal Het Kraankuikentje luidt 
de slogan ‘Waar kinderen natuur-
lijk de ruimte hebben’, voor basis-
school De Kraanvogel ‘Ieder kind 

werkt op zijn eigen topniveau’. 
Maar dit was nog niet het einde 
van de feestelijkheden, want ach-
ter op het schoolplein was een 
nieuwe aanwinst te vinden: een 
multifunctionele schommel! Mo-
gelijk gemaakt dankzij een spon-
sorcheque van ideële Kringloop-
winkel de Werf, waarvan de school 
tijdens de Meimarkt dit jaar een 
cheque ontving van 2000 euro.

De schommel werd officieel ge-
opend door de jongste en oudste 
leerling van de school, middels het 
doorknippen van een fleurige lint 
dat eromheen gespannen was. Na-
tuurlijk moest de schommel ook 
nog even ingewijd worden en aan 
een aantal enthousiaste leerlingen 
de eer om de schommel als eerste 
uit te proberen.

Tot slot was het tijd voor de 
‘nieuwjaarsborrel’ om het school-
jaar in te luiden met koffie, thee en 
een koekje voor de ouders/verzor-
gers en een heerlijk ijsje voor de 
leerlingen. Als dát geen fijn begin 
is van het schooljaar...!

Onthulling nieuwe logo’s Kraankuikentje/Kraanvogel

Onthulling van de nieuwe borden aan de voorzijde van de school. Foto: Bernadet te Velthuis

Dit jaar was het thema ‘Brandweer’ en de creaties logen er niet om. Foto: PR

Metaalrecycling van de Poll breidt werkzaamheden uit
VORDEN - Vanaf heden kan men 
bij metaalrecycling van de Poll aan 
de Handelsweg 10 in Vorden, naast 
het brengen van ijzer en metalen, 
ook diverse soorten bedrijfsafval 
kwijt. Denk hierbij aan groenafval, 
hout, oud papier, plastic, bouw- en 
sloopafval en puin.

De benodigde vergunning die San-
der van de Poll aanvroeg is gehono-
reerd en de containers staan klaar 
op het terrein. Van de Poll:”Op deze 
manier kunnen wij onze klanten 
extra service en gemak bieden, bo-
vendien hebben we de benodigde 
materialen zoals weegschalen toch 
al in bezit, dus waarom niet. Ook 
hoeven mensen uit de omgeving 
nu niet helemaal naar Doetin-
chem of Zutphen, maar kunnen ze 
het vanaf heden bij ons in Vorden 

kwijt.” Daarnaast biedt Metaalrecy-
cling van de Poll de mogelijkheid 
om containers op bedrijventerrei-
nen en boerenbedrijven te plaat-
sen. Vraag hiervoor gerust naar de 
mogelijkheden.

U kunt bij Metaalrecycling van de 
Poll terecht van maandag tot en 
met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur 
en op zaterdag van 08.00 tot 13.00 
uur. Zie ook de advertentie elders 
in deze krant. Vragen of meer infor-
matie? Kom langs of neem contact 
op via onderstaand telefoonnum-
mer.
   

 ■ Handelsweg 10, Vorden ■ 0575-471785 / 06-30974306   
 Henk en Sander van Metaalrecycling van de Poll bij de nieuwe afvalbakken. 

Foto: Bernadet te Velthuis
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1.99
v   van 2.49

0.99
v   van 2.39

0.79
v   van 0.99

1.69
v   van 1.99

0.99
v   van 1.49

1.19
v   van 1.99

12 x 28 g

0.99
8 stuks

0.89

1 kg

2.99
0.14 l

0.69

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

WEEKEND AANBIEDINGEN

VERS AANBIEDINGEN
2 kg

PERS  -
SINAAS-
APPELEN

Nieuwe oogst. 2.5 kg

AARD-
APPELEN

500 g

HALF-
OM-HALF- 
GEHAKT*

Heel

FIJN 
VOLKOREN
BROOD

Per stuk
MANGO

1 kg

MINNEO-
LA’S

NIEUW!
Maandag

 22-08 t/m 
zondag 
28-08

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

NIEUW!
Vrijdag

 26-08 t/m 
zondag 
28-08

Natuurlijk
Aldi!

Met toegevoegde 
vitamines

MINI CORNETS** VITAMINEBROODJES

ZEEUWSE JUMBO
MOSSELEN*

MOSSELSAUS*

1 kg

EXTRA

GROOT

Nieuw adres: 
Mispelkampdijk 4 
7251 DB Vorden

info@sylviahaarmode.nl
www.sylviahaarmode.nl

Daarom twee leuke acties!*
• Voor iedere klant een leuke 

attentie. 
• En iedere klant die het haar laat 

kleuren of omvormen incl. knippen 
drogen en conditioner ontvangt  

 (250ml).
* Zolang de voorraad strekt.

Een nieuw
adres vanaf
22 augustus!

AGENDA SEPTEMBER

EENN OVOVERRZICCHTT VAANN ZOZOMEERSSE FFESTTIVAALS
&& EVVENNEMMENNTENN IN DDE AACHHTERHOOEKK

Theater & podium
Muziek & festival

Kunst
(Streek)cultuur

Film & poëzie

WWWWW.CULLTUUURRZOOMERRACCHHTERHHOEEK.NL

30 JAAR
STADSFEEST DOETINCHEM
Traditioneel vindt in Doetinchem in het eerste weekend van september 
het jaarlijkse ‘Stadsfeest Doetinchem’ plaats, een ‘feest voor iedereen’. 
Dit jaar van donderdag 1 t/m zondag 4 september. 
2016 is een lustrumjaar. Dertig jaar geleden werd in Doetinchem feestelijk her-
dacht dat de stad 750 jaar stadsrechten bezat, waarna het Stadsfeest jaarlijks 
plaatsvond. Mede vanwege het lustrum is er extra aandacht voor regionale ar-
tiesten. Met de Dancetour op donderdag, de kermis op en rondom het stad-
huisplein, de bijzondere, unieke universele dienst op zondag en het afsluitende 
vuurwerk, bruist de binnenstad vier dagen lang van de activiteiten. 

LOCATIE   Binnenstad Doetinchem WEBSITE   www.stadsfeestdoetinchem.nl

EV
EN

EM
EN

T

FESTUNIQUE
Op 4 september aanstaande staat Beltrum (gemeente Berkelland) in het 
teken van Festunique. Een bezoek aan Festunique betekent allereerst: 
genieten van een niet-alledaags Bloemencorso.
De praalwagens beplakt met dahlia’s en begeleid door muziek en figuranten, trek-
ken in defilévorm voorbij. Eén voor één passeren ze, waardoor u de creaties goed 
kunt bewonderen kunt genieten van de acts die de bouwers hebben ingestudeerd. 
Festunique staat ook garant voor creatief en expressief spektakel in de vorm van 
Straattheater. Op verschillende plekken in het dorp vertonen artiesten hun creatie-
ve en duizelingwekkende kunsten. Ze staan op podia en trekken rond. 

Op verschillende podia treden ook uiteenlopende artiesten en bands op. Verder is 
er een grote braderie. Tenslotte is er kermis, volop gelegenheid voor een hapje en 
een drankje en een beregezellige feesttent. Dit betekent Spektakel tijdens de 1e 
zondag van september met dahliacorso, straattheater, muziek, braderie en kermis!

LOCATIE   Beltrum WEBSITE   www.festunique.nl

FE
ST

IV
AL

DATA EVENEMENT/ACTIVITEIT PLAATS

27 augustus 2016 Internationale Boekenmarkt Bredevoort

4 september 2016 Festunique Beltrum

5 september 2016 Jazz Vesteval Groenlo

‘16

1, 2,
3 en 4

september 
2016

4
september

2016



Spectaculaire onderdelen KunstEvent

VORDEN - Ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan van Kunst-
ZondagVorden (KZV) organiseert 
Stichting KunstInVorden op zater-
dag 10 en zondag 11 september 
een KunstEvent voor Vordena-
ren en niet-Vordenaren. Stichting 
KunstInVorden heeft hiervoor, 
behalve de regulier deelnemende 
KZV-kunstenaars en - galeries, 
ook speciale gastkunstenaars uit-
genodigd die in Vorden wonend of 
een relatie met Vorden hebbend. 
Zij zullen op diverse locaties in 
Vorden-centrum en het buitenge-
bied van 11.00 tot 17.00 uur op za-
terdag en zondag hun werk tonen. 
Er is een breed aanbod aan profes-
sionele hedendaagse beeldende 
kunst en vormgeving in uiteenlo-
pende materialen en technieken.

De locaties van de deelnemende 
ateliers en galeries zijn herkenbaar 
aan de KZV-vlag. Op vrijwel alle 
locaties zijn unstenaars, vormge-
vers/ en fotografen aanwezig om 
met u van gedachten te wisselen 
over hun inspiratiebronnen, het 
creatieve proces en de door hen 
toegepaste technieken en beeld-
elementen. Het KVZ informatie-
blad met een korte beschrijving 
wat op de verschillende locaties 
te zien is, het jubileumprogramma 
en een plattegrond waarop ook 
de routes naar de locaties in het 
buitengebied zijn aangegeven, is 
gratis af te halen bij VVV Vorden, 
Kerkstraat 1B. U kunt het Infoblad 
ook verkrijgen bij de deelnemende 
galeries, Vordense ondernemers 
en downloaden op onderstaande 
website.

Special In Beeld
De Openingsavond in Kulturhus 
Vorden op zaterdag (19.00 tot 
23.00 uur toegang gratis) belooft 
een spectaculair onderdeel te 
worden van het KunstEvent met 
onder andere een lezing door 
schrijver A.L. Snijders (pseudo-
niem van P.C. Müller). Hij woont 
in Klein Dochteren, won in 2010 
de Constantijn Huygensprijs en is 
bekend van zijn ZKV’s (zeer korte 
verhalen). Verder is er een lezing 
en mini-expositie van modevorm-
gever Antoine Peters. Peters heeft 

zijn roots in Vorden en keert terug 
om o.a. met zijn project A Sweater 
for the World Vordenaren en an-
deren te verbinden. Het doel van 
al zijn werk is het verspreiden van 
een glimlach. Peters studeerde 
cum laude af aan ArtEZ Acade-
mie, behaalde zijn master, werkte 
voor modehuis Viktor & Rolf, brak 
in 2007 door met zijn project A 
Sweater for the World, staat nu in 
de Top 100 van de New Fashion 
Designers en is genomineerd voor 
de New Material Award 2016. De 
mini-expositie mode-objecten 
van Antoine Peters is het hele 
weekend in Kulturhus Vorden te 
bezoeken.

Gastkunstenaars
Tijdens het KunstEvent zullen de 
in Vorden wonende gastkunste-
naars Tim Hinterding (graficus), 
Atelier by the Way Bas Brouwer 
(schilder), Frank Letterie (beeld-
houwer) en Paul Gorter (schil-
der) hun werk exposeren. Bij deze 
kunstenaars kunt u schilderijen, 
grafiek en figuratief bronzen klein 
plastiek bekijken en in gesprek 
gaan met de makers. Ook zal Tim 
Hinterding demonstreren hoe zijn 
grafisch werk tot stand komt. In 
Theater Onder de Molen wordt ter 
gelegenheid van zijn vijfentwintig-
ste sterfdag een deel van het werk 
van Jacques Benoit, pseudoniem 
van Jacques Bayer (1901-1991), 

tentoongesteld. Hij was literator 
en beeldend kunstenaar, een artis-
tiek dubbeltalent. Zijn werk werd 
reeds een aantal malen getoond in 
v/h Galerie Bibliotheek Vorden.

Klankexpressionisten
Vanaf zondag 11.30 uur zullen de 
Klankexpressionisten (Ron van 
den Heuvel (muzikant) en Hendrik 
Planting (beeldend kunstenaar) 
improviseren op de getoonde 
kunstwerken en deze ‘verklanken’. 
Zij starten in Vorden Centrum en 
zullen de rest van de dag in diverse 
ateliers en galeries en beeldentui-
nen in het buitengebied van Vor-
den op de kunstwerken reageren.

Om u alvast te kunnen oriënteren 
wat er op de verschillende locaties 
te zien is en zo uw eigen route naar 
uw interesse te kunnen samenstel-
len, wordt er het hele weekend een 
PowerPoint presentatie van alle 
deelnemende locaties gedraaid in 
Kulturhus Vorden.
Het KunstEvent wordt mede mo-
gelijk gemaakt door de gemeente 
Bronckhorst, CultuurfondsVor-
den, RABObank, Weulen Kranen-
barg, Visser Mode, Profile Bleu-
mink, Bloemsierkunst Halfman en 
Kulturhus Vorden.
   

 ■ www.kunstzondagvorden.nl

Atelier By the Way geopend tijdens 
kunstweekend
VORDEN - Vanaf september kunt u 
weer bij Atelier By the Way terecht 
om te komen tekenen, te schilde-
ren of bijvoorbeeld een collage 
te maken. Bij Atelier By the Way 
biedt kunstenaar Bas Brouwer u 
op dinsdag, woensdag en donder-
dag de middelen en de gelegen-
heid om u verder te verdiepen in 
techniek, onderwerpkeuze en het 
beschouwen van kunst. Dit kan 
zowel in de middag- als avond-
uren.

Bas behaalde aan AKI-Artez in En-
schede een Bachelor “Mixed Me-
dia”. Daarna volgde hij twee jaar 
lessen en stages aan de docent-
opleiding Artez-Zwolle en maakte 
kennis met diverse doelgroepen. 
Voorheen werkte hij in een Atelier 
met winkel en kunstuitleen.
Atelier By the Way is geen cur-

sus, of plek waar u een “kunstje” 
leert. Nee, u bepaalt zelf waar u 
meer over zou willen weten! Ate-
lier By the Way biedt begeleiding, 
naslag¬werken, een beeld-archief 
en zeer diverse materialen.

Tijdens het kunstweekend op 10 
en 11 september ter gelegenheid 
van het 10-jarig bestaan van de 
kunstzondag, opent Atelier By the 
Way zowel op zaterdag als zondag 
haar deuren van 11.00 tot 17.00 
uur. Daarbij presenteert Bas ook 
eigen werk, zoals schilderijen, tek-
sten, film en muziek. U vindt Ate-
lier By the Way op nieuwstad 23 
in Vorden. De koffie staat klaar, u 
bent van harte welkom!
   

 ■ Zie advertentie elders in dit 
blad. A Sweater For The World, Antoine Peters. Foto: Peter Stigter

- Advertorial -

Topstukken & meesterwerken
Op maandag 26 september 2016 start docente Carla van Wely met 
een nieuwe cursus van 10 lessen kunstgeschiedenis. Het thema is 
deze keer: Topstukken & meesterwerken: Verbreding, verdieping, 
iconografie en beeldbeschrijving.

De volgende onderwerpen komen 
onder andere aan de orde: top-
stukken en meesterwerken uit de 
kunstgeschiedenis herkennen, de 
top vier van de Nederlandse kunst 
nader bekeken, mozaïeken en glas 
in lood, Vlaamse kunstenaars.
Op de website: www.bibliotheek-
westachterhoek.nl vindt u het 
complete overzicht.
Deze interessante en verrassende 
cursus is geschikt voor iedereen 

die nieuwsgierig is en al iets van 
beeldende kunst weet.

De cursus bestaat uit 10 lessen. De 
kosten 150 euro. In Hengelo start 
de cursus op maandagochtend 26 
september van 10.30-12.30 uur. 
Het adres: Sterreweg 10.

Opgeven kan via de website: www.
biblotheekwestachterhoek.nl of 
via Klantenservice: 0314 333445

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

Mindfulnesstraining: anti-piekertraining 
en gereedschapskist voor je hele leven
Op 13 en 14 september gaan 
in Mindfulness Centrum Doe-
tinchem trainingen van start. 
Deze anti-pieker-training leert 
anders omgaan met stress en 
is effectief bij vele lichamelij-
ke en psychische klachten. In 8 
weken een ander mens voelen 
en meer voluit leven! Ook op 
de lange termijn: een gereed-
schapskist voor het leven om 
anders met stress, ziekte en 
problemen om te kunnen gaan.

Praktisch en dagelijks bruikbaar 
door met aandacht in het hier en 
nu zijn, zonder piekergedachten 
over toekomst of verleden. Anders 
omgaan met stress betekent meer 
rust en ontspanning ervaren, ook 
in hectische of moeilijke tijden.

De training  draagt bij aan jezelf 
leren kennen en ontwikkelen. 
Stoppen met piekeren en oorde-
len brengt een positiever beeld 
van jezelf en anderen. U bent van 
harte welkom!

Startdatum 8-weekse trainingen: 
dinsdag 13 september 19.00 uur 
en woensdag 14 september 09.30 
uur.

De mindfulness vervolgtraining 
Compassievol Leven start 24 sep-
tember 19.00 uur.

Voor info en aanmelding: 
Thea Legeland  
www.mindfulnesscentrum-
doetinchem.nl  of 
bel 0315-377556 of 06-12271928.

Handtekenen. Foto: PR
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BRUIDSMODE & AVONDKLEDING
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 Oranjefeest Vierakker-Wichmond van 
start met Zomerviering   
 WICHMOND/VIERAKKER - Het Oran-
jefeest Vierakker-Wichmond 
zou zondagmorgen ‘geopend’ 
worden met een Oecumenische 
Zomerviering in de pastorietuin 
van de Protestantse kerk. Maar 
de weersomstandigheden werk-
ten jammer genoeg niet mee. 
Met een buitentemperatuur van 
amper zestien graden en enkele 
regendruppels werd de kerkvie-
ring verplaatst naar de Protes-
tantse kerk.

    Door Jan Hendriksen

    “We staan als kerkgemeenten 
midden in de Wichmondse en 
Vierakkerse samenleving. Daarom 
deze Zomerviering als opening 
van het Oranjefeest Vierakker-
Wichmond”, zo verklaarden de 
voorgangers Jan Marijnissen en 
Tim Wiersum tijdens de dienst 
met als thema ‘Samen door een 
deur’.

    Aan de Zomerviering verleenden 
verder het Oecumenisch koor 
en het Oranjecomité Vierakker-
Wichmond alsmede Verena Schie-
ven en Marise den Bakker (zang) 
en Jan Schieven (trompettist) hun 
medewerking. Tim Wiersum sprak 

tijdens de voorbeden de hoop uit 
dat men komende week een ge-
slaagd en blij Oranjefeest mag 
gaan vieren.

    De Zomerviering werd afgesloten 
met het gezamenlijk zingen van 
het Dorpslied met onder meer in 
het derde vers de tekst:

    “Weer vandaag in twintig zestien,

Viert het dorp Oranjefeest,
En we doen dat met veel blijd-
schap,
Saam verbonden in de geest,
Samen gaan we door één deur 
heen,
Is die recht of is de rond,
‘k Heb u lief mijn schoon Vierak-
ker,
‘ik Heb u lief mijn blij Wichmond.”   

 VORDEN - Sonja Zengerink uit het 
Overijsselse Hengelo heeft vori-
ge week vrijdagmorgen afscheid 
genomen van de Vordense week-
markt.

    Door Jan Hendriksen

    Sonja Zengerink (48) stond vijf-
tien jaar lang met haar fournitu-
ren zoals knopen, ritsen, kantjes, 
machinegaren, naalden, drukkno-
pen, haakgaren en breigaren op 
de weekmarkt in Vorden. Wegens 
gezondheidsredenen moest ze de 
markt in Vorden afstoten. Ze blijft 
nog wel wekelijks twee markten in 
Hengelo (woensdag en zaterdag) 
en in Losser (donderdag) ‘draaien’.

    Zengerink was elke week trouw 
present in Vorden met haar four-
nituren. “Nog steeds wordt er 
kleding gerepareerd. Maar het ge-
beurt niet meer zo veel als vroeger. 
De huisvrouw achter de naaima-

chine is geen vanzelfsprekendheid 
meer. Helaas, zou ik zeggen. Want 
het is vaak niet nodig om kleren 
weg te gooien’’, zegt de Hengelose 
bij haar afscheid.

Uit handen van bestuurslid Jans 
Jimmink van Marktvereniging Vor-
den ontving Sonja Zengerink een 
bos bloemen en een envelop met 
een attentie.   

 Sonja Zengerink neemt afscheid van 
Vordense weekmarkt   

 Sonja Zengerink (tweede links) ontving uit handen van Jans Jimmink (l) van Marktvereni-

ging Vorden een bos bloemen. Foto: PR.    

 De Zomerviering was in verband met de weersomstandigheden van de pastorietuin ver-

plaatst naar de Protestantse kerk. Foto: Jan Hendriksen.    

 Harry Niesink kampioen jonge duiven   
 BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de drie duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst. Zaterdag 20 augustus stond 
jonge duivenvlucht vanuit Chimay 
en een jonge en oude duivenvlucht 
vanuit Franse Morlincourt.

     PV De Koerier Zelhem 
Op zaterdag 20 augustus stond 
voor de leden van P.V. de Koerier 
een jonge duivenvlucht op het 
programma, deze vlucht zou nog-
maals een overwinning voor Henk 
Wassink opleveren. Henk had aan-
gegeven dat de duiven ook nu weer 
top in orde waren en keek dan ook 
met vertrouwen naar deze heug-
lijke zaterdag. De duiven moesten 
komen vanuit het Franse Morlin-
court. Door vijf liefhebbers zijn er 

in totaal zestig duiven ingezet. De 
gemiddelde afstand tot Zelhem zat 
rond de 357 kilometer. Het start-
schot klonk om 8.30 uur en met 
een matige zuidwesten wind be-
gonnen de duiven aan hun terug-
reis. De snelste duif is geklokt om 
12.00.01. Uitslag: H. Wassink 1-3-
9-10, H. Niesink 2-8, M. Burghout 
4, A. Kamperman 5-6-7. De eerste 
duif in de club van Henk Wassink 
speelt ook een eerste in het samen-
spel tegen 582 duiven! Wederom 
een grote overwinning waar de 
club en haar leden bijzonder trots 
op zijn. De grote kampioen aan het 
eind van de jonge duivenvluch-
ten is uiteindelijk geworden Harry 
Niesink. Elke vlucht pakte hij ge-
noeg punten om zo hoog in het 
klassement te eindigen.

   PV Vorden 
Marc Tiemessen heeft weer kei-
hard toegeslagen met zijn jonge 
duiven op Morlincourt-Noyon, een 
afstand van 370 kilometer. Uitslag: 
Marc Tiemessen 1-3-6-13-14-16-
17, H. B. M. Hoksbergen 2-4-10-11, 
Ashley Eijkelkamp 5-9-15, Th. J. 
Berentsen 7-8-12.

   PV Steeds Sneller Hengelo 
PV Steeds Sneller nam eveneens 
deel aan de jonge duivenvlucht 
vanuit Morlincourt. Van vijf deel-
nemers gingen 55 duiven van start. 
Een vlot vluchtje, met hoge snelhe-
den. Uitslag: R. Koers (8/20) 1-2-4-
5-8-10-11-14, E. Koers (2/11) 3-12, 
J. Teunissen (1/8) 6, G. Duitshof 
(2/9) 7-13, P. van Londen (1/7) 9. 

 Doei Rio
    De Olympische Spelen zitten er-
op. Twee weken lang was Rio de 
Janeiro het epicentrum van de 
sportwereld. De rest van de we-
reld keek mee. We genoten van 
Usain Bolt. Van Michael Phelps. 
Van Greg van Avermaet. Van Tess 
Wester. En van al die anderen. 
Inmiddels ligt die sportwereld er-
gens op een strand bij te komen. 
Rio is weer gewoon een stad in 
Brazilië. Dat is voor de rest van de 
wereld even omschakelen. Vooral 
voor de fanatieke volger.

    Een fanatieke volger was ik zeker. 
Twee weken lang stond ik op met 
het laatste nieuws over pak ‘m 
beet het polsstokhoogspringen. 
Op mijn brood smeerde ik yuko’s, 
waza-ari’s en ippons. Ik poetste 
mijn tanden met een dubbele 
draai om de lengte-as en een 
gespreide ellegreep. Als er even 
niemand keek, oefende ik stie-
kem op mijn strafcorner. Je wist 
nooit waar het goed voor was. En 
‘s avonds voor het slapen gaan, 
zong ik zachtjes het Wilhelmus.
    
Alles waar iemand in een oranje 
shirt vooraan meedeed, was de 
moeite van het volgen waard. 
Boogschieten. Wat was het span-
nend! Handbal. Wat was het 
spannend! Beachvolleybal. Wat 
was het spannend! En wat te den-
ken van zeilen, volleybal, hockey, 
paardspringen, zwemmen, wiel-
rennen op de weg, wielrennen 
op de baan, judo, windsurfen, 
roeien, atletiek. Turnen! BMX! En 
een gruwelijk eind zwemmen in 
de zee. Wat was het spannend!
    
Heel veel sporten waar niemand 
in een oranje shirt vooraan mee-
deed, waren trouwens ook de 
moeite van het volgen waard. Het 
rugby bijvoorbeeld. De mannen 
van Fiji vierden hun historische 
winst door samen een prachtig 
gospellied te zingen. Op de moun-

tainbike reed wielerheld Peter Sa-
gan. De Britse broertjes Brownlee 
domineerden de triatlon. De bad-
mintonners stegen weer huizen-
hoog boven het campingniveau 
uit. En uiteraard speelden ook de 
Amerikaanse basketbalvedettes.

    Waar we als Nederland in een 
soort van neerwaartse spiraal 
de eerste week doorliepen, viel 
er uiteindelijk toch nog heel wat 
te vieren. Het goud voor balk-
turnster Sanne Wevers - met een 
oefening waarbij ik al bij de op-
sprong mijn nek zou hebben ge-
broken - was fenomenaal. En we 
wonnen medailles waar we nooit 
rekening mee hadden gehouden. 
Had u ooit gehoord van Ilse Pau-
lis en Maaike Head? En wist u dat 
we überhaupt meededen aan het 
boksen!? Ik niet.

    Er was ook drama. Natuurlijk was 
er drama. Het hoort bij sport. Net 
als bij het leven. Er was die aller-
laatste gevaarlijke bocht van An-
nemiek van Vleuten. Er was Ellen 
van Dijk, die een vrijwel zekere 
medaille verspeelde door tijdens 
de tijdrit de bosjes in te sukkelen. 
Er waren de twee honderdsten 
van Jeroen Dubbeldam. Er was 
de val van Epke. En er was Yuri. Of 
eigenlijk was Yuri er niet. Het was 
in ieder geval geen moment saai.

    En nu? Nu is er een zwart gat. Een 
lange donkere tunnel. Ergens heel 
in de verte van die tunnel brandt 
licht. Daar heet het Tokio en daar 
is het 2020. Maar daar zijn we nog 
lang niet. Daarom keren we terug 
naar de dagelijkse realiteit. Op tv 
gaat het weer over politieke pro-
blemen, over oorlogen en over de 
vraag of deze zomer nou wel of 
niet geslaagd is. En zondag begint 
Boer zoekt Vrouw. Het is niet an-
ders. De Spelen zijn echt voorbij. 
Doei Rio. Bedankt! 

LuukStamCO
LU

MN

(Advertorial)

Uitnodiging 20 jaar Martine 
Hair + Beautysalon
3 september 16.00 tot 
18.00 uur. Dit jaar be-
staat Martine Hair + Be-
autysalon 20 jaar. Ik ben 
hier erg trots op en vind 
dat dit zeker gevierd mag 
worden! 

De afgelopen jaren hebben 
we vaak externe shows 
gepresenteerd, ditmaal 
presenteren we voor onze 
eigen gasten van 16.00 - 18.00 uur 
een speciale en exclusieve show, op 
een mooie locatie met een drankje; 
de Heikamp te Ruurlo.

Een onderdeel in de show is de 
mode show van Donna fashion uit 
Deventer. Verder ontvangen alle 
gasten een kortingsvoucher voor 
een behandeling in de salon. 

Iedereen is welkom om te toas-
ten op ons 20 jarig jubileum!

Ik wil iedereen bedanken die ik 
door de jaren heen als trouwe 
gast heb mogen ontvangen.

Lieve groet, Martine,
Ellen, Femke, Sharon, Kim,
Sharon, Odine, Karin, Marieke,
Madelon en Lynn.

Martine Hair + Beautysalon
Sint Michielsstraat 2B, Hengelo
Tel. 0575 - 465715
www.martinehairenbeauty.nl

20
jaar

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes 
raadsfracties. De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. 
Reacties kunt u sturen naar het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

Vertrouwen op de eigen kracht van mensen. 
Een echte D66 overtuiging maar daarnaast 
ook verwoord in het coalitieprogramma. 
Bovendien is het een uitspraak die past 
bij de inwoners van onze gemeente en die 
telkens weer  wordt waargemaakt. Zo ook 
deze zomer!

Ondanks dat de zon deze zomer flink wat 
snipperdagen heeft genomen hebben ‘de 
Bronckhorsters’ ervoor gezorgd dat het toch 
een schitterende zomer werd. Door samen 
de handen uit de mouwen te steken en ge-
zamenlijk op te trekken. Dit zorgt voor schit-
terende resultaten. 

Variërend van het overnemen van oude 
schoolgebouwen tot het organiseren van 
het onderhoud van het openbaar groen in 
de wijken. Maar het leidt ook tot grote ge-
zelligheid, door evenementen die plezier 
brengen aan de lokale bevolking en aan be-
zoekende toeristen.

Deze zomer heeft de inzet van onze inwo-
ners onder andere geresulteerd in mooie 

e v e n e m e n -
ten zoals het 
Vliegerfestijn 
in Drempt, de 
SmokLympics 
in Zelhem, het 
dansfestival 
en folkloremarkt in Bronkhorst, de rom-
melmarkt in Varssel en natuurlijk de Vive 
la France in Hummelo. En dit is slechts een 
kleine greep uit de vele activiteiten die er in 
Bronckhorst worden georganiseerd. En dan 
noemen we nog niet eens de vele oogstfees-
ten die in onze gemeente nog moeten gaan 
plaatsvinden. Ook de provinciale televi-
sie-omroep heeft de daadkracht in Bronck-
horst gezien en gefilmd!

Dit bewijst weer dat er in de gemeente 
Bronckhorst aan inzet geen gebrek is. De 
getoonde inzet, daadkracht en enthousi-
asme bewijzen zeer duidelijk dat de kracht 
van deze gemeente ligt bij de inwoners, de 
belangrijkste factor in onze gemeente.

Nick Bijloo, fractie D66

Zomer in Bronckhorst

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

GBB stemt tegen de 
Lokale Woonagenda!
“Bronckhorst geeft je de ruimte”, maar 
welke ruimte bieden we onze inwoners?
De Lokale Woonagenda van de gemeente 
Bronckhorst komt er op neer dat aanvragen 
voor extra woningen niet meer gehonoreerd 
worden. Dit betreft niet alleen nieuwbouw 
maar hieronder vallen ook bestaande wo-
ningen, boerderijen e.d. als deze worden 
opgesplitst in meerdere zelfstandige woon-
eenheden. Deze gelden voor de gemeente 
dan ook als een extra woning waarvoor men 
geen vergunning wil verstrekken. Zelfstan-
dige wooneenheden zijn woningen met een 
eigen ingang, keuken, douche, toilet e.d. 
Een zelfstandige wooneenheid is voor be-
woners van groot belang voor het aanvragen 
van een uitkering, subsidies, hypotheek en 
aan- en verkoop. Zij zijn en blijven financi-
eel onafhankelijk en zelfstandig. Dit is niet 
het geval wanneer er meerdere huishoudens 
dezelfde voordeur delen. Het opsplitsen van 
bestaande (vaak grote) woningen in zelfstan-
dige wooneenheden in de kernen en buiten-
gebieden geeft ouderen de mogelijkheid om 

langer thuis te kunnen blijven wonen en zorg 
nabij te kunnen realiseren. Ook biedt het jon-
geren een kans op een betaalbare woning in 
de kernen en het buitengebied. Leegstand 
en verpaupering, maar ook vergrijzing kan 
hierdoor worden voorkomen. We hebben 
de meerderheid van de raad niet kunnen 
overtuigen om te onderzoeken of we door 
woningsplitsing van bestaande woningen 
en boerderijen in zelfstandige wooneenhe-
den in een concrete behoefte/vraag kunnen 
voorzien.  Natuurlijk moeten we het aan-
tal nieuwbouwwoningen beperken en niet 
nieuw bouwen voor leegstand.  Maar wat 
is er mogelijk binnen de bestaande wonin-
gen? Hoe kunnen we leegstand voorkomen? 
Hoe houden we Bronckhorst aantrekkelijk 
en leefbaar voor onze inwoners van jong tot 
oud! Kortom: geef onze inwoners de ruimte!

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

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

We hopen dat u een 
goede vakantie heeft 
gehad! Wij van de Pv-
dA-fractie hebben ver-
se energie om de ko-
mende periode weer te 
gaan te werken aan een 
goed Bronckhorst. Voor 
alle inwoners: Met of 
zonder werk, nieuwko-
mers, boeren, buiten-
lui, oud en jong. 

En, u weet het: 
We komen graag bij u 
langs om uw mening, 
idee of probleem te be-
spreken. Mail ons: Pvd-
AFractie@Bronckhorst.
nl. Wij hopen van harte 
u te treffen in of buiten 
het gemeentehuis. 

Een goede vakantie 
gehad?

De fractie van de PvdA: v.l.n.r. Peter Hoogland (ondersteunend 
fractielid), Johanna Bergervoet (fractielid), Derk Jan Bovenmarsch 
(voorzitter PvdA Bronckhorst), Annelies Lichtenberg (fractie-
voorzitter) en Luuk Preijde (fractielid).

Bronckhorst is een hele mooie gemeente dat 
zie je dan ook direct bij binnenkomst.  Een 
afwisselend landschap met boerderijen, dor-
pen en zelfs een klein stadje gelegen in het 
groen.  Met andere woorden: de gemeente 
Bronckhorst is een parel en dat willen wij als 
gemeente laten zien aan een ieder die ons 
bezoekt en door ons gebied rijdt dan wel 
reist. Alleen is het zo jammer dat er al meer-
dere jaren panden zijn die  door de tand des 
tijds  zo zijn aangetast dat ze het hier voor ge-
noemde beeld verstoren. Gelukkig wordt de 
aanblik van deze gebouwen in de zomer door 
het weelderige opgeschoten  groen groten-
deels aan het oog onttrokken, maar toch is 
het velen nog een doorn in het oog. Zo ook de 
fractie van het CDA. Wij zijn er dan ook voor-
stander van dat er zo snel mogelijk begonnen 
wordt met de sanering van deze plekken. Het 
zou mooi zijn dat deze puinhopen geruimd 
worden voordat  de bladeren vallen  in de 
herfst.  Daarom steunen wij het college van 

harte met de nieuwe sloopregeling en zullen 
wij als CDA-fractie de vinger aan de pols hou-
den en het college scherp, zodat er zo snel 
mogelijk actie wordt ondernomen. Concreet  
starten met het opruimen van de bouwval-
len Halfweg aan de Doetinchemseweg  Zel-
hem en de Eikeboom aan de Hengeloseweg 
Keijenborg.   Waarbij wel opgemerkt moet 
worden dat een eigenaar recht heeft op het 
eigendom maar dat hij daarbij wel de plicht 
heeft om het te onderhouden passend bij de 
omgeving en daarvan is hier geen sprake.
Ons (fractie) doel een gezond gebit oftewel 
een mooie toegang van onze gemeente door 
het spoedig opruimen van café Halfweg en 
voormalig discotheek  Candlelight (de Ei-
kenboom).  Met als resultaat dat heel veel 
Bronckhorstenaren zich niet meer ergeren 
en dat passanten die komen vanuit Doetin-
chem niet geconfronteerd worden met een 
bouwval. Maar kunnen genieten van ons ge-
varieerde coulisselandschap. 

Rotte kiezen trekken; de nieuwe 
sloopregeling  voor verwaarloosde 
leegstaande gebouwen 



Bouw brandweerkazerne en
gemeentewerf officieel van start

Onthulling 
bouwbord 
officiële 
startschot
HENGELO - Met het onthullen van 
een bouwbord gaven medewer-
kers van de buitendienst van de 
gemeente Bronckhorst en brand-
weerlieden maandagmiddag het 
officiële startschot voor de bouw 
van het pand waarin zij samen 
zullen gaan huizen.

Door Luuk Stam

De voorbereidende werkzaamhe-
den waren al even aan de gang, 
maar maandagmiddag ging de 
bouw van de nieuwe gemeente-
werf en brandweerpost op bedrij-
venterrein Winkelskamp aan de 
Zelhemseweg in Hengelo officieel 
van start. Onder het toeziend oog 
van burgemeester Marianne Bes-
selink en Wethouder Paul Seesing 
onthulden Jeroen Harmsen en 
Henk Lubbers van de vrijwillige 
brandweer Hengelo en Tonny Kel-
derman en Thijs Hemmink van 
de buitendienst van de gemeente 
Bronckhorst het bijbehorende 
bouwbord.

Het nieuwe pand wordt zowel de 
thuisbasis van de buitendienst van 
de gemeente als van de vrijwillige 
brandweer. De medewerkers van 
de gemeente verhuizen daarmee 
van de ene naar de andere kant 
van de Zelhemseweg. De leden 
van de vrijwillige brandweer verla-
ten volgend jaar hun onderkomen 
in het centrum van Hengelo. Dat 
voldoet niet meer aan de huidige 
eisen. Om daar wel aan te voldoen 
en om de veiligheid van de inwo-
ners te waarborgen, heeft Hengelo 
volgens de gemeente Bronckhorst 
een nieuwe kazerne nodig. Wet-
houder Paul Seesing laat dan ook 

weten blij te zijn dat de bouw na 
een lange tijd van voorbereidin-
gen nu daadwerkelijk start. Ook 
Frans Meulenbelt van de Henge-
lose brandweer is verheugd over 
het feit dat hij over ruim een half 
jaar met zijn collega’s de kazerne 
aan het Iekink kan verlaten. “Het 
is daar ruim 60 jaar oud”, vertelt 
hij. “De voertuigen passen er net 
in en er is nauwelijks kleedruimte. 
Hier krijgen we straks meer ruimte 
voor stalling, meer parkeerplaat-
sen voor auto’s en grotere kleed-
ruimtes.”

Planning 
gereedheid 
maart 2017

Daarnaast komt er achter het 
nieuw te bouwen pand een vloei-
stofdichte vloer te liggen die de 
buitendienst van de gemeente 
kan gebruiken, maar waarop de 

brandweerlieden ook hun oefe-
ningen kunnen uitvoeren. In het 
nieuwe pand kunnen beide par-
tijen tevens gezamenlijk gebruik 
maken van voorzieningen als 
kleedruimten, douches, kantoor-
ruimtes, een kantine en een werk-
plaats. “Door dat soort zaken met 
elkaar te delen, kun je het per on-
derdeel goedkoper maken”, aldus 
wethouder Seesing.

Behalve de facilitaire zaken kun-
nen de medewerkers van de ge-
meente en de leden van de vrij-
willige brandweer elkaar ook op 
andere gebieden van dienst zijn. 
“Neem de inzet bij de stormover-
last in Vorden van zondagavond”, 
vertelt Frans Meulenbelt. “In zo’n 
geval schakelen wij ook de buiten-
dienst in. Als we straks bij elkaar 
in het pand zitten, dan worden dat 
heel korte lijntjes. Het gaat elkaar 
echt versterken.”

Als alles volgens planning ver-
loopt, is het nieuwe pand op be-
drijventerrein Winkelskamp in 
maart 2017 gereed.

13e Dijkman Bouw Open 
tennistoernooi Vorden

VORDEN - Afgelopen week is voor 
de 13e keer het Dijkman Bouw 
Open tennistoernooi gespeeld 
op het ‘Overspoor’ in Vorden. 
Vanaf zondag tot en met zater-
dag kon er onder zomerse om-
standigheden worden getennist. 
Op de finale zondag bleef het na-
genoeg bij alle wedstrijden nog 
droog maar aan het einde van de 
middag moesten helaas de twee 
laatste partijen deels in de re-
gen afgewerkt worden. Verdeeld 
over 23 categorieën hebben 192 
deelnemers gestreden om de 
prijzen. Alle wedstrijden konden 
nagenoeg op de geplande tijden 
gespeeld worden. 

Dit jaar werd er opnieuw gespeeld 
in de categorieën 3 t/m 8. De 
deelnemers kwamen van 45 ver-
schillende verenigingen uit heel 
Gelderland en Overijssel en zelfs 
daar buiten. De deelname was het 
grootst van VTP Vorden zelf, maar 
buurverenigingen Welgelegen (19) 
uit Warnsveld, TennisInn Zutphen 
(16) en het Elderink uit Hengelo 
(14) waren dit jaar ook weer heel 
goed vertegenwoordigd. Elke dag 
was er veel publiek langs de baan 
om de tennissers aan te moedi-
gen en te genieten van toptennis. 
Tijdens de traditionele gezellige 
avond op de donderdag bracht 
het Vordense duo Infidelity extra 
gezelligheid met semi-akoestische 
live muziek. In het weekend waren 
er heerlijke warme versnaperin-
gen van keurslagerij Vlogman.

Op de finale zondag was het onge-
kend spannend. Er waren prach-
tige lange finales te zien. Het Toer-
nooi in de Heren dubbel 3 werd 
uiteindelijk gewonnen door Han 
Bruins en Jasper Buijsman van 

tennisvereniging De Boerehofstee 
uit Wilp. Tweede werden de broers 
Stef en Tom Kleinluchtenbeld van 
de Mallumse molen uit Eibergen. 
In de gemengd Dubbel 3 ging de 
winst naar Amber en Alwin Maal-
derink van L.T.C. Zelhem. Tweede 
werden Sebastiaan Jansen en San-
ne van Welij van L.T.C. Zutphen/
T.C. Welgelegen. De jeugdige Am-
ber Maalderink wist ook de Dames 
enkel 4 op haar naam te schrijven. 
In het gemengd dubbel 4 kwamen 
we de eerste Vordense winnaar te-
gen. Anneleen Dijkman (VTP Vor-
den) die samen met Erik Gaertner 
van T.V. de Keislag uit Keijenborg 
speelde wist deze poule te winnen. 
Zij bleven Marco Wiegerinck en 
Sanne van Welij van T.C. Welgele-
gen uit Warnsveld net voor.

Verder waren er eerste prijzen voor 
de Vordenaren Dirk Pasman en 
Annemiek Lensink (GD7), Robert 
van Dijk en Dinant Hendriksen 
(HD7), Marc Tiemessen en Corry 
Lasche (GD8) en Linda Huntink 
(DE8) allen van VTP Vorden.

Van Socii uit Wichmond wist Su-
zan Koop twee keer eerste te wor-
den te worden in de DE7 en in de 
DD7 samen met Annemieke Mul-
derije.

Dit toptennis toernooi was zeker 
niet mogelijk geweest zonder de 
bijdragen van de hoofdsponsor 
Dijkman Bouw en co sponsors 
Wiltink installatiebedrijf, auto-
bedrijf Groot Jebbink, Welland 
Nederland BV en Weulen Kranen-
barg. En met deze weersomstan-
digheden kwam het materiaal van 
de Witte Smid en Achterhoek Par-
ty Service weer zeer goed van pas.

   

Appels en peren tot sap laten persen

HENGELO - De vriendenstich-
ting van het zorgproject Woonerf 
Luscinia organiseert op zaterdag 
10 september een oogstdag. De 
Welsumse Sapmobiel komt dan 
weer naar het Woonerf Luscinia 
aan de Lankhorsterstraat 21 in 
Hengelo. Voor het derde jaar al-
weer, kunt u hier uw appels en pe-
ren tot heerlijk sap laten persen. 
Om op 10 september alles soepel 

te laten verlopen, is het nodig dat 
u zich vooraf meldt als u fruit wilt 
laten persen, met vermelding van 
het aantal kilo’s. U wordt dan inge-
deeld op een bepaalde tijd. Heeft 
u appels of peren die geperst kun-
nen worden? Laat het svp weten 
op info@vriendenvanluscinia.nl, 
of bij Ariënne Henkemans (06 - 
443 80 229).

VORDEN - Twee jonge musica, 
met een heel eigen programma, 
komen het voorlaatste Toeris-
tenconcert in Vorden spelen op 
donderdag 25 augustus vanaf 
15.30 uur. Zoë Knoop is fluitiste 
en Maartje Valk speelt op de 
klassieke harp.

Muziek van Hamilton Harty ‘In 
Ireland’, van Claude Debussy ‘Clair 
de Lune’ en een groot werk van 
Astor Piazzolla ‘Histoire du Tango’. 

Kennen elkaar 
van Jeugd 
Symfonie Orkest

Zoë Knoop en Maartje Valk leer-
den elkaar kennen bij het Twents 
Jeugd Symfonie Orkest en vormen 
een duo sinds het voorjaar van 
2011. Na wat noten uit het eerste 
deel van het concert voor fluit en 
harp van W. A. Mozart besloten zij 
samen te blijven spelen.

Beide spelen ze inmiddels niet 
meer in het jeugdorkest en ze stu-
deren aan conservatoria die meer 
dan 300 kilometer uit elkaar liggen 

- Zoë studeert aan het conservato-
rium in Detmold en Maartje stu-
deert aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag - maar dit 
weerhoudt ze er niet van samen te 
blijven musiceren.

Ze hebben een grote muzikale 
klik en een grote overtuigings-
kracht. In maart 2013 wonnen ze 
de ensemble-aanmoedigingsprijs 
voor hun optreden op het Prinses 
Christina Concours.

De hele serie Toeristenconcerten 

wordt op 1 september afgesloten 
met een ‘florilegium’ uit de Vor-
dense muziekscene en krijgt de 
titel Vordens Content mee. Er is 
zoveel content in Vorden dat dit 
concert langer duurt dan gebrui-
kelijk. Ook dit concert is gratis toe-
gankelijk.

Toegang gratis, wel vindt er een 
collecte plaats. 
   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl

Toeristenconcert zonder orgel maar met 
harp en fluit in de Vordense Dorpskerk

Maartje Valk en Zoë Knoop. Foto: Rene Knoop

Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe pand op bedrijventerrein Winkelskamp 

in maart 2017 gereed. Foto: Luuk Stam

(Advertorial)

Wil jij meer energie hebben, 
 

Dat kan met de Suikerbewust slank’ training
Lekker eten, geen honger heb-
ben, meer energie krijgen, 

in je vel zitten, voelen dat je 
lichaam in balans komt en ge-

dat is ‘suikerbewust’ eten in 
een notendop. 

Zonder dieet, repen of shakes 
maar met eerlijk, gezond en be-
taalbaar voedsel uit de super-
markt ‘Suikerbewust slank’ is een 
training waarin je alle geheimen 
van een gezonde leefstijl ont-
dekt, waarin je ook handvatten 
krijgt aangereikt om succesvol de 
overtollige kilo’s kwijt te raken. 

Om vrijblijvend kennis te maken 
met mijn manier van werken 
ben je van harte welkom bij een 
voorlichtingsbijeenkomst. Kijk 
op mijn site: www.coachings- 
praktijkbronckhorst.nl voor de 
geplande data. 

Aanmelden kan via de mail: 
info@coachingspraktijkbronck-
horst.nl of per telefoon: 
06 - 27216508.

Maria Onstenk
Verpleegkundige en 
voedingscoach
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• ...hebt u ideeën voor uw woon-
omgeving, maar weet u niet bij 
wie u terecht kunt voor hulp 
om uw idee verder uit te 
werken?

• ...hebt u iemand nodig om mee 
te denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/

 activiteit?
• ...wilt u weten wat er in omlig-

gende dorpen gebeurt als het 
gaat om uw plannen/initiatie-
ven en hoe u daarvan kunt 
leren of er wellicht bij aan 
kunt haken?

Onze gebiedsambtenaren zijn 
u graag van dienst. Een aantal 
van hen houdt hiervoor onder 
andere maandelijks een 
spreekuur.  

Hummelo 
Op 25 augustus van 09.30-11.30 
uur houden onze gebiedsambte-
naren voor Hummelo e.o., Jan 
Ditzel en Arie Vries, spreekuur 
voor bewoners van het gebied 

in dorpshuis De Ruimte, Dorps-
straat 22 in Hummelo. 

Halle
De gebiedsambtenaren van 

Zelhem e.o., Arie Vries en/of 
Jeanne Wissink, houden op 
2 september in Halle in dorpshuis 
De Korenaar van 10.00-11.30 uur 
spreekuur. 

Zelhem 
Voor inwoners van Zelhem zijn 
Arie Vries en/of Jeanne Wissink 
op 1 september in de bibliotheek 
(ruimte van het sociaal team) in 
Zelhem van 10.00-12.00 uur. 

Hengelo
Tot slot zijn gebiedsambtenaren 
Erik de Greef en/of Jeanne 
Wissink van Hengelo e.o. op 
1 september bij Ons Huis in 
Hengelo van 14.00-16.00 uur. 

Ze zien u graag op het spreekuur! 
Aarzel niet, loop bij ze binnen, 
de koffie staat klaar! 

Voor meer info over onze gebieds-
ambtenaren (ook die van de 
andere delen van Bronckhorst) 
en wat zij voor u 
kunnen betekenen, 
zie bronckhorst.nl/
gebiedsambte-
naren of scan 
de QR-code.

Loop ‘ns binnen bij onze gebiedsambtenaren
spreekuren in Hummelo, Hengelo, Zelhem en Halle 

Afsluiting N316 Hengelo - Vorden
De provincie werkt vanaf 
29 augustus t/m 16 september 
aan de N316 van Hengelo 
(aansluiting Molenenk) tot de 
rotonde Vorden (N319 Horster-
kamp). De rotondes rondom 
Hengelo worden beurtelings 
afgesloten. De rotonde Elderink-
weg/Hummeloseweg (bij 
gemeentehuis) in week 35, 
de rotonde N316/Vordenseweg 
in week 36 en de rotonde N316/
Banninkstraat in week 37.
 
Het doorgaande verkeer wordt 
omgeleid via Ruurlo. Fietsers 
kunnen wel via het fietspad 
van Hengelo naar Vorden en 
omgekeerd. De omleidingen 
geven we met borden aan. 

Gemeentehuis via omleiding 
bereikbaar
Het gemeentehuis is, via een 
omleiding, bereikbaar. Een groot 
aantal producten en diensten 
kunt u ook vanuit huis regelen op 
bronckhorst.nl, zoals een 
uittreksel persoonsgegevens, 
het doorgeven van een verhui-
zing of het aanvragen van een 
tegoedbon huishoudelijk hulp. 

Te maken met discriminatie? 
Meld het!
Op verschillende plaatsen kan 
discriminatie voorkomen. Bijvoor-
beeld op de werkvloer, in de 
buurt, op school, bij de sportclub 
of bij een bezoek aan een open-
bare gelegenheid, zoals een café. 
Als u wordt gediscrimineerd, 
of getuige bent van discriminatie, 
kunt u hiervan een melding doen 
bij anti-discriminatie meldpunt 
Artikel 1. De Achterhoekse 
gemeenten werken samen met 
deze landelijke organisatie die 
zich inzet voor het voorkomen, 
bestrijden en klachtbehandeling 
van discriminatiezaken. Te maken 
met discriminatie? Meld het bij 
Meldpunt Discriminatie tel. (0900) 

23 54 354. U kunt uw melding ook 
24 uur per dag/7 dagen per week 
doorgeven via een digitaal formu-
lier op art1-nog.nl. Doen! Op de 
site vindt u ook veel goede infor-
matie over dit onderwerp.

Iets voor u? 

Gunstige duurzaamheidslening 
om uw huis energiezuinig te 
maken
Denkt u na over energie-
besparende maatregelen? 
Gaat u verhuizen of 
verbouwen? Dan is de 
duurzaamheidslening 
mogelijk interessant voor 
u. Het energiezuinig maken 
van uw woning is een 
investering die in eerste 
instantie geld kost. De 
gemeente vindt het belang-
rijk dat zoveel mogelijk 
woningen energiezuinig 
worden. Daarom bieden wij de 
mogelijkheid van een aantrekke-
lijke lening voor duurzame 
maatregelen aan uw woning.

De Duurzaamheidslening is een 
lening tegen gunstige voor-
waarden, waarmee u energie-
besparende maatregelen in en 
aan uw woning financiert. Denk 
bijvoorbeeld aan zonnepanelen, 
isolatiemaatregelen of een 
warmtepomp. Door uw woning 
energiezuiniger te maken met 
energiebesparende maatre-
gelen bespaart u niet alleen op 
uw woonlasten, uw woning 
wordt er ook aangenamer en 
comfortabeler van. Meer woon-
comfort én een lagere energie-
rekening dus! Bovendien helpt 
u mee aan een beter milieu en 
kunnen de energiebesparende 
maatregelen goed zijn voor de 
waarde van de woning. 

Voorwaarden/kenmerken:
• Eigen woning in Bronckhorst
• Een van de vastgestelde maat-

regelen
• Leenbedrag tussen de € 2.500,- 

en € 25.000,-
• Looptijd lening 10 jaar tot 
 15 jaar
• Toets kredietwaardigheid 

door Stimuleringsfonds 
 Volkshuisvesting Nederlandse 

Gemeenten 
• Huidige rente 1,6%. Rente 

wordt vastgesteld op datum 
van binnenkomst aanvraag. 

Meer informatie en de vast-
gestelde maatregelen vindt op 
de website van het Achterhoeks 
verduurSaam energieloket: 
verduursaamenergieloket.nl. 
Hier staat ook het aanvraag-
formulier. Telefonisch is het 
loket op werkdagen te bereiken 
via tel. (0314) 82 03 60.

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ideeën voor betere kansen op arbeidsmarkt
Innovatietraject 
Gelderland 
Arbeidswijs
REGIO - Het innovatietraject Gel-
derland Arbeidswijs is maandag 8 
augustus van start gegaan. De Pro-
vincie Gelderland heeft hiervoor 
de stichting Red Bluejay opdracht 
gegeven nieuwe oplossingen te 
kunnen vinden om de gaten op de 
arbeidsmarkt te dichten. De stich-
ting daagt denkers en doeners uit 
om met nieuwe ideeën te komen. 
Vooral in de techniek worden va-
catures heel moeilijk ingevuld.

Met het innovatietraject wil de 
provincie het talent in Gelderland 
benutten om nieuwe ideeën te 
verzamelen, die werkzoekenden 
een betere kans geven op de ar-
beidsmarkt. Hoe krijgen werkzoe-
kenden een kans op de arbeids-
markt in de techniek? Gedepu-
teerde Michiel Scheffer: “We ko-
men langzaam uit de crisis, maar 
de werkloosheid blijft hoog. Er 
staan te veel mensen aan de kant, 
terwijl we alle talent nodig hebben 
om de economie te laten groeien. 
Heb jij een vernieuwend idee om 
het gat op de arbeidsmarkt te dich-
ten? Geef je dan op bij Gelderland 
Arbeidswijs.”

Vacatures
Gelderland Arbeidswijs is een in-
novatietraject om nieuwe oplos-
singen te kunnen vinden voor 
moeilijk in te vullen vacatures in 
de techniek in combinatie met de 
huidig werkzoekenden. Met de 

Human Capital Agenda werkt de 
provincie Gelderland al sinds 2012 
aan het verkleinen van de afstand 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
Dit heeft al veel vernieuwende 
projecten opgeleverd zoals Wer-
ken en Leren met Energie, waar-

bij energiebedrijven trainees in 
dienst nemen, die hun baan com-
bineren met een opleiding aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nij-
megen.
De provincie blijft zoeken naar 
nieuwe combinaties tussen on-

derwijs en arbeidsmarkt. Dat kan 
door afwijkende werkmethodes, 
andere inzichten. Met duurzame 
inzetbaarheid als thema: Hoe ma-
ken we onderwijs, werkgevers, 
werknemers en werkzoekenden, 
wijs (wijzer) op de arbeidsmarkt? 
Uit de aangemelde voorstellen se-
lecteert een vakjury vijf finalisten. 
Deze vijf geselecteerde finalisten 
van Gelderland Arbeidswijs presen-
teren zich donderdag 1 december.

Bedenker
Iedereen in dit innovatietraject kan 
een ontwerper of een bedenker 
zijn! Of je nu student, onderwijzer, 
ondernemer of werkzoekend bent. 
Of gewoon iemand met een bril-
jant idee voor de arbeidsmarkt. De 
vijf finalisten ontvangen elk 2.000 
euro. De uiteindelijke winnaar(s) 
krijgen 10.000 euro voor de verde-
re uitwerking en toetsing van hun 
idee of concept. De bedragen die-
nen te worden aangewend voor de 
verdere ontwikkeling, toetsing en 
implementatie binnen de provin-
cie Gelderland.
De organisatie is in handen van de 
stichting Red Bluejay. De stichting 
is hiervoor geselecteerd vanwege 
haar kennis en ervaring in (soci-
ale) innovatietrajecten.
   

 ■ Meer info: arbeidswijs@
redbluejay.com

De provincie blijft zoeken naar nieuwe combinaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Archieffoto: Achterhoek Nieuws bv

Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen

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

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

Baak:
• Wichmondseweg 19, plaatsen hangbrug, vergunning verleend

Bronckhorst:
• diverse kernen, plaatsen van tijdelijke reclameborden kasteel Hackfort, vergunning verleend
• diverse kernen, plaatsen van tijdelijke reclameborden braderie, vergunning verleend

Halle:
• Landeweerweg 6, wijzigen inrichting, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Antinkweg 1A, vergroten schuur, aanvraag ontvangen
• Zelhemseweg 15 (De Hietmaat), koetsentocht, vergunning verleend

Hummelo:
• Dorpsstraat 36A, vergroten woning, aanvraag ontvangen

Hoog-Keppel:
• Burg. van Panhuysbrink, volksfeest Keppel en Eldrik, vergunning verleend
• Prinsenweg 18, realisatie landhuis, overeenkomst afgesloten

Vorden:
• De Horst 7, verbouwen woning, vergunning verleend
• Zutphenseweg-Hoetinkhof, plaatsen 4 tijdelijke woonunits, aanvraag ontvangen
• Zutphenseweg-Hoetinkhof, renoveren en revitaliseren 16 woningen, vergunning verleend

Wichmond:
• Okhorstweg 7, plaatsen tuinhuisje, vergunning verleend

Zelhem:
• Aaltenseweg 11, houden evenement Graceland, vergunning verleend
• Aaltenseweg 11, houden conferentie, aanvraag ontvangen 
• Arendsenweg ong., bouwen bedrijfshal met kantoorruimte, aanvraag ontvangen
• Boeyinkweg 2, verbouwen woning en plaatsen dakkapel, vergunning verleend
• De Breide 8, bouwen carport, aanvraag ontvangen
• Smidsstraat 7A, gewijzigd uitvoeren bouwplan verbouwen winkel/woning, vergunning 

verleend
• Wisselinkweg/Korenweg, opnemen drie bouwvlakken en beëindigen bestemming bedrijf, 

onherroepelijk bestemmingsplan
• Wolfersveenweg 29, uitwisselingsmotocross, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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

Penningmeester van een vereniging? 
Sinds 15 augustus is weer subsidie aan 
te vragen 

Sinds 15 augustus staat het 
aanvraagformulier ‘Subsisidie voor 
verenigingen 2017’ weer op bronck-
horst.nl. U kunt nu namens uw 
muziekvereniging, sportclub, oranje-
vereniging, jongerenvereniging of 
gehandicaptensportvereniging bij 
ons een subsidieverzoek indienen 
voor uw jeugdleden tot 18 jaar. 

Ga naar onze website en vraag de 
subsidie voor 1 oktober 2016 aan! 

Organisaties kunnen Participatie-
subsidie weer aanvragen 
Maatschappelijke organisaties 
zoals de stichtingen Welzijn, 
ouderenbonden, De Zonnebloem 
en EHBO-verenigingen kunnen tot 
1 oktober de Participatiesubsidie 
weer bij ons aanvragen voor het 
organiseren van activiteiten voor 
inwoners. Ook dit kan nu digitaal 
via bronckhorst.nl/participatie-
subsidie.

Overzicht sportmogelijkheden voor mensen 
met beperking

Wilt u sporten en heeft u een 
beperking? Sinds kort is er een 
overzicht van alle sportvereni-
gingen in de Achterhoek waar 
sporten met een beperking 
mogelijk is. U vindt het 
overzicht op 
geldersesport-
federatie.nl/
lijstaangepast-
sportenachter-
hoek of scan 
de QR-code. 

Achtergrond
In 2015 is in de Achterhoek 
onderzoek gedaan naar sport- 
en beweegbehoeften onder 
inwoners met een beperking. 

Hieruit bleek dat mensen 
die aangepast willen sporten, 
geen overzicht hebben van 
aanbieders in de regio. 

Met de lijst van gegevens 
van sportverenigingen helpen 
wij u graag op weg! 

Staat uw vereniging niet op 
de lijst? 
Staat uw sportvereniging niet 
op de lijst, maar biedt u wel 
sport aan voor mensen met 
een beperking? Laat het ons 
weten! Stuur een e-mail naar 
info@bronckhorst.nl, met als 
onderwerp ‘Overzicht aange-
past sporten Achterhoek’.



Irma Schrijver:
‘Mijn kunstgebit had niet 
meer voldoende houvast op 
de kaak. Met een klikgebit 
van Erik Diseraad kan ik weer 
probleemloos eten en voluit 
lachen. Ik heb weer een mond 
vol met schitterende tanden!’ 

IK BEN 
BLIJ MET 
MIJN 
KLIK
GEBIT

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

 Gratis adviesgesprek

 Wij declareren direct voor u
 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN
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openluchttheaterlochem.nl

Capoeira BBQ Dans Chillen Yoga Hangmat

Muziek Smoothies Workshops Avonturenpad

Theehuis Schapen&wol Biologisch Duurzaam

Food BankDJ Kampvuur Picknicken 

ENTREE € 5,- | T/M 12 JAAR GRATIS

Z w e m -   e n   r e c r e a t i e b a d

IN DE DENNEN
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‘De liefde van je land gaat door de maag’
Felgele luiken als meervoudige zonnen aan een gastvrije gevel. Een 
tuinhek waarover ik even moet nadenken, maar dat zich na de ont-
futseling als een poort voor me opent. Kinderstemmen vanachter de 
voordeur en even later mijn sandalen op de grijze gietvloer. In Zel-
hem ontmoet ik Carlijn Wiltink en Wajia Rezaie. Ze verwelkomen mij 
met het gemak waarmee ze later met me in de zithoek plaatsnemen. 
Twee dames met de neuzen dezelfde kant op, wellicht is het daarom 
dat het lijkt alsof ze elkaar al jaren kennen. Maar in feite ontmoetten 
ze elkaar pas in het voorjaar van 2016, op een bijeenkomst van de 
gemeente Bronckhorst. Voor inwoners die iets willen betekenen voor 
vluchtelingen. Op die bewuste avond komen de dames in gesprek en 
blijken ze al gauw over eenzelfde visie te beschikken. Ze willen iets 
doen.

Door Eva Schuurman

Het idee voor een ‘meet & eat’ 
komt in ze op. Een ongedwongen 
en gratis bijeenkomst waarop je 
je eigen gerecht meebrengt. Een 
gerecht uit je thuisland, dat als 
aanleiding kan dienen tot het la-
ten zien van je cultuur. Met als 
doel de nieuwe inwoners van on-
ze streek met open armen te ver-
welkomen. Ze zijn benieuwd of de 
Nederlanders aankomen met een 
klein schaaltje en de statushou-
ders een geheel buffet meebren-
gen. Hoe dan ook, alles is goed. 
Het is een welkom en zeker geen 
informatieve overspoeling. Een 
delen van cultuur met het gerecht 
als beginpunt. Vanuit de smaak en 
de geur van ieders oorsprong. Hoe 
beter kun je teruggaan naar waar 
je vandaan komt. En zodoende 
uitleggen wie je bent. “Wat zou 
het mooi zijn als er gesprekken 
ontstaan.” Met handen en voeten 
wellicht, maar er zijn ook diverse 
tolken aanwezig. 

Wajia
Wajia kwam in 1996 als 12-jarig 
meisje vanuit Afghanistan met 
haar ouders naar Nederland. “Wij 
zijn met liefde geïntegreerd”, zegt 
ze. Haar ouders hebben zich vrij-
wel meteen opengesteld voor de 

Nederlandse cultuur. Natuurlijk is 
het logisch dat je in een cocon te-
rechtkomt, vanuit angst, trauma’s 
en onveiligheid, maar belangrijk 
is ook dat je je zo snel mogelijk 
openstelt. “Mijn ouders wilden 
opnieuw beginnen, ze kregen de 

kans en ze pakten die ook.” Zel-
hem is de thuisbasis van Wajia ge-
worden, vanuit de opvang kwam 
ze hier direct terecht. “Waar ik ook 
ben in Nederland, Zelhem is voor 
altijd thuis.”

Verliefd
Carlijn groeide op in een gezin 
waarin ze het besef meekreeg iets 
voor een ander te doen, het delen 
van culturen was belangrijk. Tij-
dens twee werkzame jaren in het 
Caribisch gebied zag ze van dicht-
bij armoede en nood. “Wanneer je 
dat beleeft en ervaart, groeit je ver-

langen iets te willen doen.” Carlijn 
werd verliefd op een Achterhoeker 
en Wajia werd verliefd op de Ach-
terhoek. En zodoende zijn ze al-
lebei woonachtig in de gemeente 
Bronckhorst.

Statushouders
Diezelfde gemeente verzond hun 
uitnodigingen in meerdere talen 
naar haar statushouders, maar met 
de aanmeldingen loopt het nog 
niet echt storm. Wat is het toch met 
het woord statushouders? Denk ik. 
Waardoor ik moet denken aan een 
hiërarchie uit vroeger tijden? Aan 
grootgrondbezitters en leenheren. 
Het heeft iets vooroorlogs, terwijl 
het voor zoveel vluchtelingen ge-
relateerd is aan iets dat naoorlogs 
is. Waarom zijn we niet allemaal 
‘medelanders’? Inwoners van een 
gebied dat van iedereen is. Want 
eigenlijk zijn ook wij hier te gast. 
Dienen we met respect om te gaan 
met de grond die onze voorouders 
gedragen heeft. Hebben we enkel 
geluk gehad dat we geboren zijn in 
een gebied dat voorgoed bevrijdt 
lijkt van oorlog en onveiligheid.

Welkom
En juist daarom is het belangrijk 
dat we ons allemaal welkom mo-
gen voelen, op 3 september, in 
de achtertuin van Carlijn en haar 
gezin. Aan de Brinkweg 14 in Zel-
hem. Tijdens een gemoedelijk, 
laagdrempelig evenement. Zo ge-
moedelijk als de weidse achter-
tuin zelf is, met glijbaan en schom-
mel, gras, bloemen, gewassen en 
spelende kinderen. Met als doel 
de trots en blijdschap te delen die 
je mag voelen in veiligheid. Het 
welkom in plaats van de terughou-
dendheid.

Delen van trots
Wat zou het mooi zijn als Zelhem 

er straks staat voor hen die het 
aandurven dat tuinhek te ontfut-
selen en dat lieve pad op te lo-
pen. Richting talloze gastheren 
en gastvrouwen die klaar staan 
om te delen wat ze zo trots maakt. 
Die met hun enthousiasme de wil 
aanzwengelen tot openheid en 

welwillendheid. En wat zou het 
mooi zijn als er vriendschappen 
ontstaan. Vriendschappen waar-
binnen duidelijk wordt wat de 
ander nodig heeft, hoe we voor el-
kaar klaar kunnen staan. Wajia zal
hiertoe het spits afbijten, in de taal 
van haar afkomst, met de smaak
van haar herkomst en in een dans 
uit haar oorsprong.

Bewegen
Ja, het klinkt misschien allemaal 
erg Halleluja en Amen, maar het is 
wel zo dat we het met elkaar moe-
ten doen. Dus of je nu lichaam 
aan lichaam danst in eenzelfde
drijvend ritme, een lange slinger 
vormt met handen op de schou-
ders of je enkel verenigt voelt in de
beleving van de muziek... Het gaat 
om de veiligheid tot bewegen. Je
voordeur te durven openen en je
op straat te begeven. Om te zeggen
“Hallo ik ben Eva, wie ben jij?”

Kaas
En heel Hollands stonden we vlak 
na onze eerste ontmoeting nog
even in de gang te praten voordat 
de voordeur opnieuw openging. 
En grapte ik op weg naar het tuin-
hek: ‘Als nu maar niet alle Hollan-
ders aankomen met augurken in 
een plakje worst en blokjes kaas...’

BRONCKHORST IN

BRONS
Bronckhorst kent veel bijzondere inwoners. Ze schrijven, 
musiceren, verzorgen, sporten, enthousiasmeren, amuseren, 
manifesteren en fl oreren. Bronckhorst in Brons giet een 
schriftelijk borstbeeld van haar bewoners. Met deze keer een 
portret van Zelhemmers Wajia Rezaie en Carlijn Wiltink.

‘Wat zou het 
mooi zijn als 

er gesprekken 
ontstaan’

Links: Wajia Rezaie en rechts: Carlijn Wiltink. Foto: Eva Schuurman

Meet & Eat Zelhem
3 september 2016

14:00 - 17:30

Brinkweg 14 in Zelhem
Gratis toegang 

Aanmelden:
Tel: 0634143552

Knipstrookje inleveren
Mail: meeteneatzelhem@gmail.com

Facebook: Meet&eat Zelhem

Lever dit knipstrookje in bij Brinkweg 14 in Zelhem

naam

aantal personen nationaliteit

Met medewerking van: De Smoks Eeterij & Tapperij / Hannekeruth

Wajia Rezaie Carlijn Wiltink
31 jaar, woonachtig te Zelhem 32 jaar, woonachtig te Zelhem
Geboren in Afghanistan Geboren in Harderwijk

Dinsdag 23 augustus 2016 15Contact Bronckhorst Noord



ACDGBHABA
Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84  www.spannevogel.nl

Check Facebook voor 
speciale acties!

M E U B E L -  E N  TA P I J T E N H U I S

De Spannevogel Zomerkolder:

G
Zomer, tijd om geld te verdienen. De helft van Nederland op vakantie, komkommers in het nieuws en... 

De Spannevogel met de zomerkolder in het hoofd. Spectaculaire kortingen op actuele design interieurs. 
Topkwaliteit van topmerken, geselecteerd uit het aanbod van de beste designstudio’s en gekende meubelmakers, nu 

voor absolute bodemprijzen. Profi teer van onze ZomerZolder opruiming. 

*

      DE 
ZOMERZOLDER 

OPRUIMING

Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84  www.spannevogel.nl

KOM NU EN KIES UIT ONS 
VOLLEDIGE ZOMERZOLDER 

ASSORTIMENT. 

HAVANNA 6 stuks 
Eetkamerstoel
van 1.428,- voor 

1.028,-
NICK Fauteuil
van 300,- voor 

209,-

ROMY 6 stuks 
Eetkamerstoel
van 1.128,- voor 

812,-
EDDY Fauteuil
van 252,- voor 

169,-

FOX 6 stuks 
Eetkamerstoel
van 1.524,- voor 

1.097,-

SARA 6 stuks 
Eetkamerstoel
van 1.284,- voor 

925,-
JOHN Fauteuil
van 252,- voor 

170,-

MILAN 6 stuks 
Eetkamerstoel
van 900,- voor 

567,-

Eetkamerstoelen 
prijs per 6 stuks

MANON Fauteuil
van 234,- voor 

158,-

K

A

E

C

AC DIVON bank
2 + 2 ½ zits
van 1.340,- voor 

965,-

NIKI hoekbank
3 + hoek + 2 ½ 
+ Ottomane
van 2.299,- voor 

1.595,-

BRAM hoekbank
3 + 2 ½ zits
+ eindstuk
van 1.450,- voor 

1.000,-
DAFNE bank
2 + 2 ½ zits
van 1.280,- voor 

922,-

DUKE bank
2 + 2 ½ zits
van 1.200,- voor 

864,-
DINO bank
2 + 2 ½ zits
van 1.160,- voor 

835,-

G
DE SPANNEVOGEL 

ZOMERZOLDER ACTIE 

LOOPT VAN 9 JULI TOT 

21 SEPTEMBER 2016 

Alle actiemodellen vindt u 

in onze vestiging in Hengelo 

en natuurlijk ook op 

www.spannevogel.nl

KOOP-
ZONDAG 
28 AUGUSTUS

IN HENGELO 
11.00-17.00 UUR

28 augustus 12.00 - 17.00 uur

Koopzondag
28 augustus

12.00-17.00 uur
Toen&NuHengelo

Neem voor een advies op maat contact op met

Sten Hoogerdijk            
Adviseur Hypotheken, Verzekeringen en Sparen

Spalstraat 11 Hengelo Gld

(0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl

Besparen op 
uw woonlasten?

Wij helpen u graag!



Sfeer is als vanouds op nieuwe
locatie Feestival

Er bleef voor 
bezoekers weinig 
te wensen over
HENGELO - Ze moesten een paar 
honderd meter verhuizen, maar 
het feest was er afgelopen week-
end zeker niet minder om. De elf-
de editie van Feestival in Hengelo 
trok 2.500 bezoekers.

Door Luuk Stam

In een weiland aan de Zelhemse-
weg staat het vol met fietsen. Het is 
zaterdagavond, elf uur. Deel twee 
van het tweedaagse Feestival is in 
volle gang. Naast de fietsenstalling 
staat in sfeervol verlichte witte let-
ters de naam van dit jaarlijkse eve-
nement te lezen. Voor de ingang 
staan nog zo’n vijftig mensen te 
wachten. Allemaal willen ze deel 
uitmaken van het feest dat hier is 
neergezet.

Voor het eerst strijkt Feestival hier 
net buiten de bebouwde kom van 
Hengelo neer. Op de vroegere lo-
catie - in de bebouwde kom van 
Hengelo - is onlangs een bedrijfs-
pand gebouwd en zijn de gemeen-
tewerf en de brandweerkazerne in 
aanbouw. Ruimte voor een feest-
terrein was er niet meer. En dus 
was een kleine verhuizing nood-
zakelijk. Al hoor je daar vanavond 
niemand over.

Er is ook geen enkele reden toe. 
De organisatie van Feestival heeft 
na een opbouwweek waarin vele 
vrijwilligers in touw waren weer 
neergezet wat de bezoekers in-
middels van hen gewend zijn. De 
locatie mag dan anders zijn, het 
feest is vrijwel identiek. Een feest 
waar jong en oud terecht kan dus. 
Bezoekers komen vanuit de wijde 
omgeving. Die bezoekers - in to-
taal zijn het er dit weekend 2.500, 
zo’n 500 meer dan vorig jaar - krij-

gen een veelzijdig aanbod voorge-
schoteld. Nadat op vrijdag Crystal 
Dream, Fifty Fifty Entertainment, 
DJ Rob Toonen en zanger Harald 
al van zich hebben laten horen, 
pakt Feestival op zaterdag uit met 
onder andere de coverband Black 
Tie Monkey Squad, Feest DJ Mar-
tin en de nederfolkband Kennèh.

Klanken podia 
zitten elkaar niet 
in de weg

Op een mooi compact terrein 
blijft er voor de feestganger wei-
nig te wensen over. Er is de grote 
tent waarin aan het eind van de 
zaterdagavond de Black Tie Mon-
key Squad optreedt. In Club Ibiza 
draait Feest DJ Martin en in de 80’s 
& 90’s bar speelt Kennèh. Ervarin-
gen van voorgaande jaren hebben 
geleid tot een opstelling waarin de 
klanken van de verschillende po-

dia elkaar niet in de weg zitten.

Dat geldt ook voor het publiek. In 
Club Ibiza gaan de jongste bezoe-
kers los op de DJ-klanken. Rond-
om de 80’s & 90’s bar ligt de ge-
middelde leeftijd beduidend ho-
ger, maar ook hier is de sfeer op-
perbest. Die goede sfeer krijgt nog 
eens een extra boost als Kennèh 
een klassieker van Boi Foi Toch 
inzet. Of ze Beernd van Kuperi’j 
ook kunnen spelen? “Nog niet”, re-
ageert de zanger van de Didamse 
band op de vraag uit het publiek. 
“Die gaan we oefenen voor vol-
gend jaar. Beloofd!”

Als een uur na middernacht de 
muziek stopt en de bezoekers lang-
zaam maar zeker huiswaarts ke-
ren, kunnen ook de organisatoren 
zich gaan opmaken voor volgend 
jaar. De organisatie versterkte zich 
dit jaar met vier nieuwe leden en is 
vastbesloten om van Feestival ook 
in 2017 weer een succes te maken. 
Een ding is na dit weekend alvast 
zeker: aan de locatie zal het niet 
liggen.

De jeugd van teggenwoordig

Dat is vake ‘t onderwarp op vi-
sites en bi-j de koffie. Niet altied 
aeven positief want door wördt 
wat af e-näöld, de blagen zit altied 
maor met de neuze op de laptop 
of tillefoon, te beroerd um thuus 
te helpen enz. enz. Maor is dat wel 
waor?

As ik dan de krante onder oge krie-
ge waor in te zien en te laezen is 
dat d’r weer een succesvolle kin-
dervakantie wekke is ehollen in 
‘t Pellekaonse bos in Zelhem en 
dat al veur de 37e keer, dan krieg 
i-j toch een andere kiek op onze 
jeugd. 160 kinderen van 6 töt 12 
jaor werden deur 55 jeudige vri-
jwilligers bezig ehollen. Hutten 
bouwen,opdrachten en spellekes 

en dat allemaol in ‘t bos waor wi-
j ons zo’n 70 jaor eleden zelf ver-
maakten.

En wat is d’r now nog spannerder 
dan met zien allen slaopen in de 
sporthal, De Pol. De meisjes en 
jongens hebt een wekke van hun 
vakantie op e-offerd um de kinde-
ren een onvergetteleke vakantie-
wekke te laoten belaeven. Ik denk 
dat ik zeker namens alle olders en 
Zelhemmers met trots kan zeggen, 
de jeugd van teggenwoordig duut 
‘t toch maor weer.

Goed gaon,

Gait de Strieker (Gerbert Abbink)

Magnoliaweg 13, Zelhem

   

Kunstenaar van de maand september 

DOETINCHEM/VORDEN - Onder de 
noemer Kunstenaar van de maand 
heeft Kunstuitleen Stadsmuseum 
in de maand september speciale 
aandacht voor beeldend kunste-
naar Tim Hinterding uit Vorden. 

Als beeldend kunstenaar woont en 
werkt Tim Hinterding in Vorden. 
Van 1980 - 1985 volgde hij een op-
leiding aan de Hogeschool voor 
Kunsten in Arnhem, Beeldende 
Vorming, de vrije richting. Naast 
het maken van grafiek schildert hij 
en geeft sporadisch bij zijn eigen 
uitgeverij Killa Kossa grafiek uit, 
meestal in combinatie met poë-
zie of literaire teksten. Hinterding 
heeft als gastdocent op de Hoge-
school voor de Kunsten gewerkt 
en ruim 10 jaar als docent Grafiek 
op de Gruitpoort in Doetinchem. 
Daarnaast geeft hij regelmatig 
workshops aan bedrijven en scho-
len. Samen met Julia Borsboom 
en Imke Zuiderveld vormt hij de 

Bik Brigade, een kunstenaarscol-
lectief, waarbij grote projecten 
worden uitgevoerd in en om scho-
len. Over zijn eigen werk zegt hij: 
“Streven is iets te maken dat nog 
niet bestaat, een universum te to-
nen met eigen beeldtaal. Ik nodig 
toeschouwers uit dit universum te 
bekijken zodat zij hun eigen invul-
ling kunnen geven aan het verhaal 
dat ik daarmee vertel. Dat verhaal 
kunnen ze dan zelf afmaken. Mijn 
werk is expressionistisch te noe-
men met een afgewogen kleurge-
bruik”. Het werk van Tim Hinter-
ding was te zien in verschillende 
exposities. Hinterdings werk is 
verder vertegenwoordigd in tal-
loze particuliere collecties en in 
diverse andere kunstuitlenen.

De Kunstuitleen Stadsmuseum 
aan de Burgemeester van Nispen-
straat 2 is geopend op vrijdag en 
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 

ZELHEM - Zondag 28 augustus 
is kruidentuin ‘t Zunnehöfken 
één van de startlocaties voor een 
‘Rondje tuinen & natuur’ tijdens 
het Open Tuin- en Natuurweek-
end op zaterdag 27 en zondag 28 
augustus in de gemeente Bronck-
horst en Hanzestad Doesburg. Er 
zijn in de kruidentuin dan gratis 
informatieboekjes en auto- en 
fietsroutes, die langs de deelne-
mende tuinen in Zelhem en Halle 
leiden, verkrijgbaar. Zaterdag zijn 
deze boekjes en routes van 10.00 
tot 15.00 uur bij het TIP aan de 
Smidsstraat in Zelhem af te halen.

Kruidentuin ‘t Zunnehöfken (al-
leen zondag te bezoeken) heeft 
zo’n 150 verschillende planten. 
Verder zijn in de tuin een water-
put, zonnewijzer en waterorna-
ment te vinden. Naast een krui-
dentuin heeft ‘t Zunnehöfken ook 
een siertuin, historische land-
bouwgewassen, een bongerd met 
oude fruitrassen en een veldje met 
verschillende soorten bonen. De 
gehele tuin is rolstoeltoegankelijk.

De overige deelnemende tuinen in 
Zelhem en Halle zijn:

- De landschappelijke tuin van 
Mady Nijenhuis-Han aan de Den-
nenweg in Zelhem (www.detuin-
muze.nl).

- Theetuin Aldenhaeve aan de 
Haitinkweg in Zelhem (www.al-
denhaeve.nl). In de kunstgalerij 
van de Aldenhaeve is een tentoon-
stelling met werken van Henri van 
de Waals te zien,

- Buitengoed ‘Heerenheide’ aan 
de Bielemansdijk in Halle met 
in totaal 1 ha tuin, bestaande uit 
bloemenborders, een kruidentuin, 
moestuin, hoogstamboomgaard 
en natuurgebied met een heide-
veld, paddenpoel en houtwal-
len. Bij de ‘Heerenheide’ worden 

schilderijen en keramiek van Piet 
Puthaar tentoongesteld.

- ‘De Kruudhof’ aan de Lankerse-
weg in Halle (www.dekruudhof.
wixsite.com/dekruudhof)

Alle genoemde tuinen zijn beide 
dagen van 11.00 tot 17.00 uur ge-
opend en vrij toegankelijk (‘t Zun-
nehöfken dus alleen op zondag). 
Er is een gratis routebeschrijving 
verkrijgbaar. De fietsroute loopt 
gedeeltelijk over landgoed ‘t Veld 
en langs ‘t Boelekeerlspad.

Rondje tuinen & natuur met startlocatie 
‘t Zunnehöfken

‘t Zunnehöfken bij Museum Smedekinck is startlocatie Open Tuinen weekend. Foto: PR

In Club Ibiza gaan de jongste bezoekers los op de DJ-klanken. Foto: Achterhoekfoto.nl/

Paul Harmelink

Zomer in Zutphen
Toeristen
Zutphen is de moeite waard! Een 
prachtige binnenstad, monumen-
taal, gezellig en een hoop van die 
leuke kleine, veelal ambachtelijke 
winkeltjes die tegenwoordig zeld-
zaam zijn. Als promotor van onze 
stad zou de gemiddelde toerist geen 
slecht figuur slaan bij de VVV. Wat mij 
ook bijzonder opvalt en wat ik uiter-
aard waardeer, is dat toeristen ook 
massaal onze Zuivelhoeve winkel be-
zoeken. En natuurlijk minimaal met 
een paar stukken échte Hollandse 
kaas naar huis gaan. Ik beveel u van 
harte aan om ook eens als toerist in 
de stad te vertoeven en u te verbazen 
over hoe fraai Zutphen werkelijk is. 
En als u dan toch in de buurt bent, 
kom dan in ons historische pandje 
onze échte Hollandse kaas proeven. 
U zult heerlijk verbaasd zijn!

Graskaas
Al een paar keer heb ik wat geschre-
ven over graskaas. Om u ook na de 
vakantie van deze heerlijke jonge 
kaas te laten genieten, hebben we 
nu jonge kaas van dezelfde boer, 
Cock Verweij uit Polsbroek. Zijn spe-
cialiteit is een jonge, échte boeren-
kaas van verse volle melk. De juiste 

ingrediënten en vakmanschap re-
sulteren in een smeuïge, smaakvolle 
jonge kaas met een zachte structuur. 
Zoals Cock zelf zo duidelijk zegt, “We 
hebben nu een hypermoderne kaas-
makerij. Daar wordt de kaas welis-
waar minder traditioneel, maar nog 
steeds ambachtelijk gemaakt. Zo 
krijgt onze boerenkaas een constan-
te kwaliteit en uitmuntende smaak 
– en dát is te proeven!”

Ongezouten
De bewustwording van de consu-
ment over voeding neemt alleen 
maar toe. Eén van de gevolgen 
daarvan is dat er minder zout aan 
de kaas wordt toegevoegd. ‘On-
gezouten’ kan niet omdat zout nu 
eenmaal een noodzakelijk bestand-
deel is. Maar minderen kan wel. 
En voor wie geen zout wil of mag, 
hebben we smakelijke zoutarme 
boerenkaas in het assortiment in 
drie smaken. Ook deze laat ik ge-
regeld proeven om klanten van de 
voortreffelijke smaak te overtuigen. 
Loopt u ook binnen? Alleen maar 
proeven, is helemaal goed! Maar 
dan wéét u het...

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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Zorgeloos genieten in de Achterhoek (Lichtenvoorde)!

www.residencelichtenvoorde.nl

RÉSIDENCE 
LICHTENVOORDE

Comfortabele vakantiehuizen, direct aan het water gelegen

Uitgebreid entertainmentprogramma

Ruime kampeerplaatsen

Gloednieuw hoofdgebouw met vele indoor faciliteiten

Vakantiehuizen voor eigen gebruik en/of belegging

Verhuur middels eigen professionele verhuurorganisatie 

Groeiend aantal toeristen naar de Achterhoek

Deze week maken wij extra veel:

APPELFLEUREN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

voor 5.95van7.35

Heerlijk boterdeeg
 met appeltjes, abrikoosjes en 

bitterkoekjes spijs.

Actie geldig van woensdag 23 t/m dinsdag 30 augustus 2016

Hardsteestraat 2, 7227 NN  Toldijk
Woonboerderij met bijgebouwen en cultuurgrond (ca. 1,5 Ha.)

Bezichtiging zaterdag 27 augustus van 13.00 tot 17.00 uur
en zaterdag 3 september van 15.00 tot 18.00 uur
Info: Streek Makelaars Gea Haan, tel. 06-53727208

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

                      Trainingen MINDFULNESS 
Oplossing voor vermoeidheid en piekeren 

Mindfulness leert praktisch en dagelijks bruikbaar hoe  je rust hervindt en anders met 
stress kunt omgaan. Met aandacht voor het nu, zonder piekeren over toekomst of 

verleden.  In 8 weken een ander mens voelen, met meer mogelijkheden om voluit te 
leven. De training is effectief bij vele lichamelijke en psychische klachten en brengt 

levensplezier en levenskunst.  De training  draagt bij aan jezelf leren kennen en 
ontwikkelen. Stoppen met piekeren en oordelen brengt een positiever beeld van jezelf 

en anderen. Al met al: een bijzonder e en bruikbare gereedschapskist om meer te 
ontspannen en genieten, een leven lang. U bent van harte welkom!  

Trainingen starten di 13 sept om 19.00 uur en wo 14 sept  09.30  
Vergoeding: Menzis bij mantelzorg, sommige verzekeraars (deels) bij burn-out. 

www.mindfulnesscentrumdoetinchem.nl  Thea Legeland, lid VMBN 
tel. 0315-377 556 of 06-1227 1928 

 



Den Besten met PRA op jacht naar 
tweede IRRC-titel

REGIO - Joey den Besten rijdt zijn 
derde seizoen in het Internationale 
Road Race Championship (IRRC). 
De regionale coureur werd in 2014 
IRRC Supersport kampioen voor 
Performance Racing Achterhoek. 
Dit jaar is Den Besten, net als in 
2015, in gevecht met de Tsjech Ma-
rek Cerveny voor de titel. In een 
interview vertelt de 23-jarige Den 
Besten over zijn ambities en het 
rijden in het IRRC kampioenschap.

Joey den Besten kwam in 2014 bij 
Performance Racing Achterhoek 
en ging rijden met een Yamaha 
R6 in het IRRC Supersport kampi-
oenschap. Het bleek een gouden 
greep, want in zijn eerste seizoen in 
het road race kampioenschap pak-
te de coureur uit Halle meteen de 
titel. Vorig jaar moest de 23-jarige 
de titel laten aan de snelle Tsjech 
Marek Cerveny en werd hij vice-
kampioen. In 2016 zijn Den Besten 
en Cerveny opnieuw de titelkan-
didaten. Na drie evenementen in 
Hengelo GLD, Oss en Chimay staat 
Den Besten tien punten achter op 
Cerveny. We vroegen Den Besten 
hoe terugkijkt op zijn eerste deel 
van het seizoen: “Ik ben tevreden, 
want vorig jaar liepen we na de eer-
ste race al achter op Marek (Cerve-
ny), nu zijn de verschillen klein en 
ligt het kampioenschap nog volle-
dig open.” De 23-jarige geeft verder 
aan dat de verschillen tussen hem 
en de Tsjech vrij klein zijn. “De Ka-
wasaki van Marek loopt ontzettend 
hard, daar kunnen wij niet aan tip-
pen. Dat moet ik goed maken door 
het late remmen en een hogere 
bochtensnelheid.”

Den Besten komt uit voor Perfor-
mance Racing Achterhoek, het 
team van Tonny Wassink. Den 
Besten over hoe de samenwer-
king tot stand is gekomen: “Ik 
kende teameigenaar Tonny Was-
sink al langer en we zijn in 2014 
een samenwerking aangegaan. We 

werden gelijk kampioen, wat een 
geweldige opsteker was voor het 
team en voor mezelf. Ik maak zelf 
de motor klaar en het team regelt 
alles eromheen. Ik wil zelf graag 
meehelpen in het team, dat vind ik 
meer dan gewoon. De familie Was-
sink doet er al ontzettend veel voor 
en ik denk dat je op deze manier 
ook een stukje waardering voor el-
kaar krijgt.”

Het IRRC kampioenschap bestaat 
uit zes evenementen, op totaal ver-
schillende circuits. “Een heel afwis-
selend kampioenschap. Er heerste 
een gezellige en gemoedelijke sfeer 
rond de evenementen. En daar-
naast zijn de coureurs denk ik heel 
bereikbaar voor het publiek”, aldus 
Den Besten. “Een kampioenschap 
rijden op stratencircuits is ook to-
taal iets anders, dan rijden op de 
permanente circuits. Den Besten 
geeft aan de afstelling van de motor 
ook totaal anders moet zijn. Wan-
neer ik nu op Assen zou komen, 
zou ik veel te hard remmen voor de 
bochten en zal ik veel moeite heb-
ben in de vloeiende gedeeltes. Ik 
denk dat met onze afstelling mijn 
banden in Assen na een paar ron-
den op zijn, omdat vooral de vering 
compleet anders afgesteld is.”

Het rijden op een stratencircuits 
vergt volgens de Yamaha-coureur 
ook een totaal andere tactiek: “Het 
is wel belangrijk om op een stra-
tencircuit met je hoofd te rijden en 
tactisch je race goed op te bouwen. 
Je hebt wel ervaring nodig, om de 
randjes op te zoeken op een stra-
tencircuit. Het is een kwestie van 
je tempo steeds verder opbouwen, 
zonder te veel risico’s te nemen, 
want dan kan het hele vervelende 
gevolgen hebben.”
Den Besten heeft een teammaat 
in de vorm van Jochem van den 
Hoek, die uitkomt in de IRRC Su-
perbike klasse. Van den Hoek reed 
dit naast het IRRC ook de TT op Ilse 

Man. Den Besten ziet zo’n avon-
tuur ooit ook nog wel eens zitten: 
“Als het op mijn pad komt, denk ik 
wel dat ik het zou doen. Ik zou wel 
eerst ervaring op willen doen in 
bijvoorbeeld de North West 200 of 
de Ulster GP, zoals Jochem dat ook 
gedaan heeft.”

Den Besten vertelde tot slot ook 
iets over zijn ambities. “We zitten 
er aan te denken om ooit de over-
stap te maken naar de Superbike-
klasse. Misschien dat we er ook 
voor kiezen om een jaar zowel in de 
Supersport als Superbike te rijden, 
wanneer dat financieel haalbaar 
is. Dan zou ik dat seizoen als een 
overgangsjaar kunnen zien waarin 
ik veel meters kan maken, voordat 
ik definitief de overstap maak naar 
de Superbike-klasse.”

Afgelopen weekend deden de he-
ren mee aan de 9e en 10e race 
voor het IRRC kampioenschap in 
Finland. Zij reden op het circuit 
van Imatra waar in vroegere jaren 
Wil Hartog tweemaal een 500cc 
race wist te winnen voor het we-
reldkampioenschap 500cc. Den 
Besten deed dat dunnetjes over 
en wist een race in de open klasse 
600cc winnend af te sluiten. Helaas 
kwam hij in de 1e race van de IRRC 
Supersport die op zaterdagmiddag 
werd verreden ten val.

De 2e race op zondag ging bedui-
dend beter en wist hij 2e te worden 
op minder dan een seconde ach-
terstand op de Tsjech Marek Cer-
veny. Cerveny wist ook de 1e race 
te winnen in het land van de dui-
zend meren. Teamgenoot van den 
Hoek werd 10e en 6e in beide races 
voor het IRRC superbike kampi-
oenschap. Hij wist een 5e plaats te 
scoren in de open klasse 1000. Het 
uit Hengelo Gld afkomstige Per-
formance Racing Achterhoek kon 
terug kijken op een geslaagd week-
end in Finland.

   

Prijswinnaars kleurplaatactie De Waarbeek

REGIO - De redactie van deze krant 
is de afgelopen weken bedolven 
onder de kleurplaten. Jongens en 
meisjes uit de hele regio hebben 
enorm hun best gedaan om er iets 
heel moois van te maken. De 21 
makers van de mooiste kleurplaten 
hebben inmiddels twee kaartjes 
voor attractiepark De Waarbeek 

gekregen. De winnaars zijn: Eline 
& Marleen Harbers - Aalten, Mylou 
Huitink - Ruurlo, Norah Groothand 
- ‘S Heerenberg, Lindsay Loman - 
Vorden, Liv Beuting - Lichtenvoor-
de, Fiene Rensing - Lichtenvoorde, 
Lynn Mennings - Gendringen, 
Loretta Zieverink - Groenlo, Lasse 
Raben - Groenlo, Stijn Brus - Eiber-

gen, Sanne Hurwitz - Zutphen, Iris 
Toonk - Didam, Indranee Cheenah 
- Doetinchem, Sofie den Otter - 
Winterswijk, Maud Vedder - Win-
terswijk, Laura Barendregt - Neede, 
Bas Grevink - Aalten, Siem Maljers 
- Hengelo, Thijs Visser - Hengelo, 
Jens Roerdink - Beltrum,Gwen 
Fokkink - Zelhem.

Minder WW-uitkeringen Achterhoek
ACHTERHOEK - In de maand juli 
daalde het aantal WW-uitkerin-
gen in de Achterhoek, zo meldt 
het UWV in een persbericht. Dit 
komt door economisch herstel en 
seizoeneffecten. In de bouw, ho-
reca, vervoer en opslag en in de 
uitzendbranche is de afname het 
sterkst. Voor secretaresses blijft 
het moeilijk om aan het werk te 
komen en te blijven. Zij maken 
meer kans in niet-administratieve 
beroepen als intercedent, callcen-
termedewerker en servicedesk-
medewerker ICT.

Eind juli telde de Achterhoek 7.476 
WW-uitkeringen, 120 minder dan 
een maand eerder. Dit betekent 
een daling van 1,6 procent. Deze 
daling wordt voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door seizoensef-
fecten. Het WW-percentage, het 
aantal WW-uitkeringen als per-
centage van de beroepsbevolking, 
bedraagt in de Achterhoek 4,8 
procent en is daarmee nu gelijk 
aan het landelijke gemiddelde. 
Vergeleken met een jaar geleden 
is het aantal WW-uitkeringen in 
de Achterhoek met 1,5% gedaald. 
Dat het aantal WW-uitkeringen la-
ger is dan een jaar geleden, komt 
vooral door het gestage economi-
sche herstel.

Daling sterkst in bouw/horeca
In de seizoengevoelige sectoren 
daalde de WW in de maand juli 
sterk, zoals in de bouw (-8 pro-
cent), de horeca (-12 procent) en 
bij uitzendbedrijven (-5 procent). 
De bouw profiteert bovendien van 
het herstel van de huizenmarkt. 

Door de administratieve gevol-
gen van de wet Werk en zeker-
heid (WWZ) komt een deel van de 
mensen die in het voorjaar werk 
vonden, nu pas terug in de cijfers.

Een van de weinige sectoren 
waarin het aantal WW-uitkerin-
gen in juli steeg, is het onderwijs. 
Dit is een normale ontwikkeling 
in deze periode, omdat veel tijde-
lijke contracten aan het eind van 
het schooljaar worden beëindigd. 
Hierdoor komen er meer nieuwe 
WW-uitkeringen bij.

Kansen voor secretaresses
Ondanks het economisch her-
stel zijn er beroepen waarin de 
werkgelegenheid krimpt, zoals 
het beroep van secretaresse. Voor 
de komende jaren wordt een ver-
dere afname verwacht van het 
aantal banen voor secretaresses. 
Daarom onderzocht UWV alter-
natieve overstapberoepen. Dit zijn 
beroepen met vergelijkbare com-
petenties, waar mensen die voor-
heen als secretaresse werkten naar 
overstapten.

De beste kansen op werk liggen 
in niet-administratieve beroepen, 
zoals intercedent, callcenterme-
dewerker en servicedeskmede-
werker ICT. Op de website van het 
UWV is de notitie ‘Overstapberoe-
pen voor secretaresses’ in zijn ge-
heel te lezen.
   

 ■ www.werk.nl/xpsimage/
wdo216050

   

BiebSelfiewedstrijd
DOETINCHEM - Zaterdag 24 sep-
tember 2016 is bibliotheek Doe-
tinchem alweer 5 jaar in ‘t Brewinc 
gehuisvest. Samen met de andere 
organisaties in ‘t Brewinc wordt 
dit groots gevierd, o.a. met een 
BiebSelfiewedstrijd. Het program-
ma van de feestelijke dag wordt 
binnenkort bekend gemaakt.

BiebSelfiewedstrijd
Woon je in de regio West Achter-
hoek en ben je 18 jaar of ouder? 
Maak dan een leuke en originele 
selfie in één van de vestigingen 
van bibliotheek West Achterhoek 
(Doetinchem, Doesburg, Hengelo, 
Vorden, Zelhem, Steenderen of 
Wehl). Bedenk er een leuke re-
den bij waarom jij zo graag in de 
vestiging komt en stuur deze tot 
25 september 2016 naar info@bi-

bliotheekwestachterhoek.nl. Zorg 
ervoor dat duidelijk is in welke 
vestiging de foto genomen is. Ver-
meld in je e-mail je naam, adres, 
e-mailadres en eventueel je lid-
maatschapsnummer. De leukste 
en origineelste selfie wint een 
alles-in-1 jaarabonnement van 
bibliotheek West Achterhoek. De 
winnaar wordt maandag 3 okto-
ber 2016 bekend gemaakt via de 
website, twitter en facebook en 
uiteraard ontvangt de winnaar een 
e-mail.

Let op: Door mee te doen aan deze 
actie machtig je Bibliotheek West 
Achterhoek je ingestuurde foto’s 
en teksten te gebruiken voor pu-
blicatie, promotie en presentaties 
(ook op publieke kanalen zoals so-
ciale media en website).

   

Startencircuit liefhebber Joey den Besten (65). Foto: Henk Teerink

- Advertorial -

Gratis inleiding Mindfulness 
in Kulturhus Vorden
De Mindfulness Zaak begint het seizoen met een Inleiding en start 
daarna Mindfulness cursussen op de dinsdag- en de maandagavond.

Veel aan het piekeren? Last van 
slapeloosheid? Teveel stress? Aan 
het herstellen van een burn-out? 
Dan is Mindfulness misschien iets 
voor jou.
In de Inleiding Mindfulness op 6 
september zal professioneel train-
ster Ilse van Dijk vertellen wat er 
precies onder Mindfulness wordt 
verstaan en vooral wat het voor 
je kan betekenen. De Inleiding 
Mindfulness is gratis. Wel graag 
aanmelden. 

Het is mogelijk om daarna te star-
ten met een 8-weekse Mindful-

ness cursus op dinsdagavond 13 
september of op maandagavond 
24 oktober. In de 8-weekse Mind-
fulness cursus leer je op een milde 
wijze om te gaan met emoties en 
gedachten, meer in het hier en nu 
te leven en minder te piekeren. 

Mensen die al bekend zijn met 
Mindfulness kunnen meedoen 
aan de maandelijkse Mindful-
nessgroep vanaf 15 september. 

Voor meer informatie en aanmel-
den ga naar www.demindful-
nesszaak.nl of bel 06 44 53 88 02.
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ContactLive@Ideaal ‘Special’ in teken finale 
ZELHEM - Op zaterdag 24 septem-
ber vindt de 24e finale plaats van 
het open podium van Schouw-
burg Amphion. Op woensdag 24 
augustus en woensdag 7 septem-
ber zijn de finalisten te gast in het 
programma live@ideaal. Er wordt 
live opgetreden en de finalisten 
worden geïnterviewd door de pre-
sentatoren.

Het Open Podium van Schouw-
burg Amphion is dé talentenjacht 
voor Doetinchem en omgeving, 
waar aanstormend talent in alle 
theatergenres de kans krijgt zich 
waar te maken op een professio-
neel podium. Via de voorrondes 
hebben zich vijf acts geplaatst 
voor de finale.

Zippa
Zippa is een vijf-stemmige close 
harmony formatie, die zich in de 
eerste voorronde wist te plaatsen. 
Zippa bestaat uit de zangers Birgit 
Maas, Madeleine Bletterman, Es-
ther ter Steeg, Marko Maresch en 
Joep Hopstaken. Ze zingen eigen 
melodielijnen in jazz en pop.

‘Flød’
Winnaar van de eerste voorronde 
was de Indie-folk en Jazzband 

‘Flød’ uit Pannerden. Flød speelt 
zelfgeschreven nummers. Met 
twee zangeressen en een zan-
ger wordt meerstemmig gezon-
gen. Manon, Viviënne, Wietse en 
Erik, allen afkomstig van dezelfde 
school, begeleiden zichzelf op pi-
ano, gitaar, trompet en dwarsfluit. 

Sanne van Petersen
De 36-jarige zangeres Sanne van 
Petersen uit Hummelo was de 

winnaar van de tweede voorron-
de. Sanne (op gitaar) wordt bege-
leid door een combo bestaande 
uit Cor Lievers-piano, Nick de Vos-
(contra) bas en Waalko Hubers-
drums. Sanne’s repertoire bestaat 
uit nummers van onder andere 
Barbra Streisand, Edith Piaf, Billie 
Holiday en Jacques Brel.

Pulse
Pulse is een aanstormende rock-

band uit Doetinchem. De band 
was winnaar van de derde voor-
ronde. Pulse bestaat uit Tom 
Wonnink-gitaar/zang, Maarten 
Tijdink-leadgitaar/zang), Dusan 
Reljic-leadgitaar, Thijs Ritzer-bas/
zang en Jordy Loos-drums/zang). 
Naast voornamelijk eigen werk 
wordt de setlist aangevuld met 
sterke covers.

Coen
Coen is een comedian uit Duiven, 
die in de derde voorronde werd 
genomineerd. Bij toeval belandde 
hij op een ‘blauwe maandag’ op 
een standup-comedy podium en 
inmiddels heeft hij al op vele leuke 
podia gestaan, zoals bij Toomler, 
Comedy Café en het Bellevue the-
ater. Zijn act gaat over zijn eigen, 
leuke en minder leuke, ervarin-
gen.

LIVE@IDEAAL wordt iedere 
woensdagavond tussen 20.00 en 
22.00 uur uitgezonden. Het pro-
gramma is live te beluisteren via 
Radio Ideaal. Live meekijken kan 
op woensdagavond vanaf 19.30 
uur via de website.
   

 ■ www.ideaal.org

LOCHEM - ‘De zon schijnt, de vo-
geltjes fluiten, zachte muziekto-
nen worstelen zich een weg naar 
de oren door het uitbundige groen. 
Lekkere geuren stijgen op vanaf de 
BBQ. Zet je billen op een hooibaal 
of strek je uit in een hangmat. Ie-
dereen is blij!’ Op prikkelende wij-
ze wordt het festival Sunny Sunday 
in het Lochemse openluchttheater 
geïntroduceerd. Het evenement 
dat zondag 28 augustus tussen 
14.00 en 20.00 uur zijn primeur 
beleeft, steunt op de pijlers crea-
tiviteit, duurzaamheid en relaxen. 
De entree bedraagt 5 euro. Kinde-
ren tot en met 12 jaar hebben gra-
tis toegang

“Een festivalletje voor iedereen”, 
vertelt initiatiefneemster Cindy 
van de Sanden enthousiast. “Er is 
enorm veel te beleven voor men-
sen met kinderen, maar ook tie-
ners en twintigers komen volop 
aan hun trekken.” Met muziek, 
duurzame horeca en maar liefst 
twintig workshops hoopt de orga-
nisatie veel publiek naar het thea-
ter te trekken.

Tijdens de workshops kunnen de 
bezoekers handige kennis verga-
ren om de wereld een beetje duur-
zamer te maken of de creativiteit 
prikkelen. Zo leggen de vrijwil-
ligers van IVN uit hoe je compost 
moet maken. Voor de jeugd is er 
een workshop waarin men leert 
hoe je een oud barrel kunt pim-
pen naar een hippe fiets. Verder 

worden bezoekers uitgedaagd 
salsa en capoeira te dansen en kan 
men sieraden maken van natuur-
producten en gelukssteentjes van 
speksteen.
In Lochem staat duurzaamheid 
hoog op de agenda. Het was voor 
de organisatie dan ook vanzelf-
sprekend om de samenwerking 
aan te gaan met de gemeente en 

energiecoöperatie LochemEner-
gie. De gemeente steunt het nieu-
we initiatief financieel en Loche-
mEnergie is aanwezig om kinde-
ren spelenderwijs kennis te laten 
maken met waterkracht en wind-
energie. De stempel ‘lokaal en 
duurzaam’ kan ook op het horeca-
aanbod worden gedrukt. De (bi-
ologische) producten zijn zo veel 
mogelijk bij lokale leveranciers 
ingekocht. Er zijn onder meer pof-
fertjes uit een houtgestookte oven, 
pannekoeken, sateetjes en duur-
zame hamburgers te verkrijgen. 
Voor fris fruit en lekkere cocktails 
moet men in de LimoLounge zijn.
Het theehuis in het openluchtthe-
ater is dé plek om even even tot 
rust te komen. De plek wordt om-
gedoopt tot ‘t Kalm An. Daar klinkt 
relaxte muziek en worden yoga- 
en mindfulnesslessen gegeven.
Het theater wordt aangekleed met 
bamboe om het echt zomerse 
Sunny Sunday-gevoel te creëren.
   

 ■ openluchttheaterlochem.nl

Sunny Sunday in Openluchttheater Lochem

Als één van de finalisten komt Pulse naar Live@Ideaal. Foto: PR

Gratis workshop Realistisch Fijnschilderen
DEVENTER - Voorafgaand aan de 
opleiding realistisch fijnschilde-
ren, die in september weer van 
start gaat, organiseert Art Partout 
Academie voor Realistische Schil-
derkunst een zestal kennisma-
kingsworkshops. Deze proeflessen 
zijn bedoeld om mensen kennis te 
laten nemen met de opleiding fijn-
schilderen. Tijdens de workshop 
maken de bezoekers een stilleven 
in olieverf, die men na afloop mee 
naar huis kan nemen. Verder ont-
vangt men alle informatie over de 
opleiding. De workshop is gratis, 
de kosten voor de materialen be-
dragen tien euro. De workshop 
data zijn vrijdag 26 en zaterdag 27 
augustus, vrijdag 2 en zaterdag 3 
september en vrijdag 9 en zaterdag 
10 september. Alle dagen van 9.30 

uur tot circa 12.30 uur. Aanmelden 
voor één van deze workshops kan 
telefonisch of per mail. Art Partout 
Academie voor Realistische Schil-
derkunst is met ruim vierhonderd 
leerlingen en een team van veer-
tien vakkundige docenten de af-
gelopen zestien jaar uitgegroeid 
tot een toonaangevende schilder-
academies in Nederland. Uit het 
hele land komen cursisten, jong 
en oud, met of zonder ervaring, 
naar Deventer om de lessen die op 
een inspirerende klassikale wijze 
in kleine groepen worden gegeven 
bij te wonen. Locatie: Van Heten-
straat 57 Deventer.
   

 ■ 0573-45 90 85 / 06-53265028 ■ info@fijnschilderen.nl Tijdens de workshop maken de bezoekers een stilleven in olieverf. Foto: PR

Zonnepanelen met AGEM, 
zonder investering direct 
voordeel

Tien jaar lang duurzame energie 
voor een vast bedrag, flink lager 
dan je huidige energierekening. 
Dat is mooi en na die 10 jaar is je 
energie zelfs gratis. Het kan, met de 
zonnepanelenactie van AGEM en de 
duurzaamheidslening die je bij jouw 
gemeente kunt aanvragen. Ingewik-
keld? Nee, het is juist gemakkelijk, 
want AGEM helpt je van A tot Z.

Met de duurzaamheidslening die je bij 
jouw gemeente aanvraagt, heb je snel 
zonnepanelen op je dak liggen. AGEM 
heeft een bijzonder aanbod want “het is 
gewoon niet nodig om ieder jaar weer 
energie in te kopen die je ook zelf duur-
zaam kunt opwekken.” Justin Pagden 
van AGEM hoopt dat ieder huishouden 
zonnepanelen gaat aanschaffen. “Je ziet 
meteen op je energiemeter dat het ren-
dabel is. Het geld rolt er als het ware uit.”

Wat is het?
Gemeenten in de Achterhoek verstrek-
ken leningen met gunstige voorwaar-
den voor duurzame maatregelen. Wie 
met deze zogenaamde “SVn-lening” via 
AGEM zonnepanelen koopt wordt tijdens 
het hele traject ontzorgd. Justin: “Van je 
eerste telefoontje omdat je interesse 
hebt, tot het terugvragen van de BTW bij 
de belastingdienst.”

Wat is het belang van AGEM?
“Het doel van AGEM is een energieneu-
trale Achterhoek in 2030. Daarvoor halen 
we alles uit de kast. Met de duurzaam-
heidslening is het allemaal wat makkelij-
ker. Want voor veel mensen is het lastig 
om een paar duizend euro te investe-
ren. Ook al weet je dat je het allemaal 
terugverdient via je energierekening. De 
duurzaamheidslening heeft gunstige 
voorwaarden, zoals een lage rente van 
1,6 procent.”
Zeven van de acht gemeenten in de 
Achterhoek verstrekken de duurzaam-
heidslening. De gemeente Oude IJssel-
streek doet niet mee. Voor inwoners van 
de andere gemeenten is de rekensom 
snel gemaakt. Justin: “12 Panelen leve-
ren per maand een besparing op van € 
43,00, terwijl de rente en aflossing van 
de lening € 35,00 is. Een maandelijks 
voordeel dus van € 8,00.
Met het aanbod van AGEM ben je dus 
ten eerste direct al veel goedkoper uit en 
heb je bovendien na 10 jaar zelfs gratis 
energie. En je hebt natuurlijk duurzame 
energie!”
 
Hoe werkt het?
“Je gaat wel een lening aan. We willen 
mensen niet op een onverantwoord pad 
sturen. Daarom beoordeelt een aparte 
instantie, het Stimuleringsfonds Volks-
huisvesting Nederland (SVn), of je leen-
capaciteit voldoende is. Als dat oké is 
komt één van drie installateurs die met 
deze actie meedoen langs voor techni-
sche beoordeling. De bedrijven Tenten, 
EVO en B&WEnergy zijn specialisten uit 
de Achterhoek op dit gebied. Ze leveren 
hoge kwaliteit en hebben voor deze 
actie een scherpe prijs neergelegd. Van 
dat voordeel profiteer je dus. En als je 
AGEM-klant bent of wordt, ontvang je 
ook nog eens 100 euro korting op de 
aanschaf van de panelen. Als de pane-
len zijn geplaatst vraagt AGEM tenslotte 
– kosteloos – de BTW voor je terug bij de 
belastingdienst.”

“Ik vind deze actie een echte AGEM-ac-
tie. Wij willen duurzaamheid voor ieder-
een bereikbaar maken. Het mooie van 
zonnepanelen is dat je het effect direct 
kunt zien in je meterkast. Het geld rolt er 
natuurlijk niet uit, maar je bespaart echt 
veel op je energierekening.”

Voor meer informatie ga je naar 
www.agem.nu of je belt met een me-
dewerker van de klantenservice van 
AGEM op nummer 0314 820 388.
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51e Int. Hengelo Rally voor Historische 
Motorfietsen Bj. 1900 t/m 1940
HENGELO - Van vrijdag 26 tot en 
met zondag 28 augustus vindt de 
51e Int. Hengelo Rally voor His-
torische Motorfietsen met bouw-
jaar t/m 1940 plaats rondom de 
HAMOVE molen, Varsselseweg 34. 
Deze rally ging in 1965 van start 
toen geestelijk vader van dit eve-
nement, Roel Kreunen, de Warme 
Bakker uit Hengelo het idee kreeg 
een rally voor historische motor-
fietsen te gaan organiseren.

Vele deelnemers uit geheel Europa 
zijn in de afgelopen vijftig jaar in 
Hengelo aan de start verschenen 
en tot op de dag van vandaag we-
ten ook vele buitenlandse deelne-
mers de weg naar dit evenement 
te vinden. Rondom de HAMOVE 
molen is een keur aan prachtige 
motorfietsen uit lang vervlogen tij-
den met eigen ogen te aanschou-
wen. De oudste motorfiets die dit 
jaar aan de start verschijnt is een 
Peugeot van bouwjaar 1903, dus 
113 jaar oud.

Zaterdag 27 augustus
Om 10.01 uur gaan de eerste deel-
nemers van start bij de HAMOVE 
molen voor een rit van ongeveer 
negentig kilometer door de Ach-
terhoek en over de Veluwe. Vanaf 
11.30 uur is een pauze van zestig 
minuten bij het A-Ford museum 
de Tullekensmolen aan de Tulle-
kensmolenweg 39 te Beekbergen.
Na de finish vanaf 13.30 uur bij de 
HAMOVE Molen, kunnen de mo-
toren door een ieder bewonderd 
worden.

Zondag 28 augustus
Wederom vertrek vanaf 10.01 uur 
bij de HAMOVE-Molen voor op-
nieuw een rit van rond de negen-
tig kilometer door de Achterhoek. 
Halverwege de rit is een pauze van 
zestig minuten bij de HAMOVE 
Molen. De eerste deelnemers zul-
len daar vanaf 11.30 arriveren en 
de lunch nuttigen. Na het tweede 

gedeelte van de rit zullen vanaf 
13.30 uur de eerste motoren weer 
finishen bij de HAMOVE molen.
Aansluitend vindt het concours 
d’Elegance plaats, waarbij een jury 
de meest interessante of meest au-
thentieke motorfiets uit de aanwe-
zige motoren zal kiezen. De moto-
ren staan tot 16.00 uur opgesteld 
in Hengelo waarna zij weer ver-
trekken naar de HAMOVE Molen 
voor de prijsuitreiking rond 16.30 
uur en afsluiting van de 51e Int. 
Hengelo Rally.

Oldtimerclub EEMAC
Tijdens de pauze van de Hengelo 
Rally op zondag 28 augustus, vanaf 
11.30 uur bij de HAMOVE molen, 
zal de Eerste Ellecomse Motor 
en Automobielclub EEMAC met 
vijftien tot twintig oldtimerauto’s 
een bezoek brengen aan het eve-
nement. De oldtimers zijn tussen 
11.30 en ongeveer 13.00 uur bij de 
Molen te bezichtigen. De voertui-
gen staan dan samen met de mo-
toren van de pauzerende deelne-
mers aan de Hengelo Rally op de 
weg voor de HAMOVE molen op-
gesteld voor het publiek.

Modelauto demo’s
Tijdens de 51e Int. Hengelo Rally 
organiseert Bms rc Tuning in sa-
menwerking met de HAMOVE 
Rallycommissie een demo voor 
1:8 /1:10 / 1:5 Rc modelauto’s. 
Tijdens dit evenement zullen er 
twee circuits worden aangelegd 
waar het hele weekend gratis kan 
worden gereden: een zand/gras-
baan, geschikt is voor 1:8 /1:10 en 
1:5 modellen. Op deze baan kan 
gereden worden met alle model-
len van groot tot klein, hobby of 
pro in nitro, electro of benzine uit-
voering, iedereen is welkom. Op 
een tweede kleiner circuit op een 
grotendeels harde klinker onder-
grond kan worden gereden met 
de door BMS rc Tuning gratis ter 
beschikking gestelde 1:10 Tamiya 
fighters, die geschikt zijn om de 
jeugd kennis te laten maken met 
de RC modelbouw. Op zaterdag 
en zondag vanaf 9.00 uur zullen 
de verschillende demo’s plaatsvin-
den rondom de HAMOVE molen.

De toegang is gratis.
   

 ■ www.hamove.nl/veteraan

BAAK - Een grote reünie van oud-
leerlingen van de St. Martinus-
school, dat is de wens van een 
aantal enthousiaste (oud) inwo-
ners van het dorp. Zij gaan de be-
langstelling peilen en op zoek naar 
adressen, foto’s en ander bruik-
baar materiaal. De voorlopige 
planning is eind juni volgend jaar 
in het Martinushuus aan de Pasto-
riestraat in Baak.

Eind vorig schooljaar is basis-
school de St. Martinus gesloten. 
Met een grote feestavond hebben 
de kinderen en andere belang-
stellenden toen afscheid geno-
men van de school. Oud-leerling 
en oud-inwoner van Baak, Wim 
van Ree, nu woonachtig in Nue-
nen maar nog steeds verbonden 
met zijn geboortedorp, was deze 
avond aanwezig. Hij hoopte veel 
oud-klasgenoten te treffen, maar 
dat viel hem een beetje tegen. Een 
heuse reünie was niet de insteek 
van het afscheidsfeest en de orga-
nisatie destijds had dus ook geen 
moeite gedaan om oud-leerlingen 
op te sporen. Maar héél gezellig 
vond Wim het weerzien wel en 
daarmee was het idee om een re-
unie te organiseren voor alle oud-
leerlingen van deze school bij hem 
geboren. Omdat hijzelf verder weg 
woont heeft hij Henk Samberg, Jan 
Hubers en Yvonne Koekoek, wel 

woonachtig in het dorp, bereid 
gevonden om de organisatie mede 
op poten te zetten. 

U kunt als oud-leerling van de St. 
Martinusschool uw belangstelling 
voor deze bijeenkomst kenbaar 
maken via het mailadres reunie-
baak@gmail.com. Via dit adres 
kunt u ook namen en/of adressen 
van oud-leerlingen doorgeven. 
Er zijn geen leerlingenlijsten be-
waard gebleven, dus de organisa-
tie heeft uw hulp hard nodig. Ze 
hopen op deze manier veel men-

sen kunnen opsporen. Al uw reac-
ties, (klassen)foto’s of ander inte-
ressant materiaal, zoals kranten-
berichten zijn van harte welkom 
via het mailadres of rechtstreeks 
via één van de organisatieleden.

Op de Facebookpagina ‘Reünie-
baak’ kunt u halverwege septem-
ber meer informatie vinden over 
de reünie van de St. Martinus-
school. Bij voldoende belangstel-
ling gaat de organisatie verder om 
nog meer namen en adressen te 
vinden van oud-leerlingen. 

Reünie St. Martinusschool Baak

St. Martinusschool in 1931. Foto: Historische Vereniging Steenderen

Historische Motorfietsen rijden de 51e Int. Hengelo Rally. Foto: PR

Appels en peren tot sap laten persen
HENGELO - De vriendenstichting 
van het zorgproject Woonerf 
Luscinia organiseert op zaterdag 
10 september een oogstdag.

De Welsumse Sapmobiel komt dan 
naar het Woonerf Luscinia aan de 
Lankhorsterstraat 21 in Hengelo. 
U kunt hier uw appels en peren tot 
heerlijk sap laten persen. Om al-
les soepel te laten verlopen, is het 

nodig dat u zich vooraf meldt als u 
fruit wilt laten persen, met vermel-
ding van het aantal kilo’s. Dit kan 
via info@vriendenvanluscinia.
nl, of bij Ariënne Henkemans (06 
- 443 80 229).. U wordt dan inge-
deeld op een bepaalde tijd. Heeft u 
geen appels of peren? U kunt dan 
toch genieten van het sap, het is er 
namelijk ook te koop.

   

D66 in Varssel

VARSSEL - De gemeenteraads-
fractie van D66 houdt regelmatig 
openbare fractievergaderingen op 
wisselende locaties in de gemeen-
te Bronckhorst. Op maandag 5 
september komen we naar Varssel. 
Belangstellenden zijn vanaf 20.30 
uur welkom in Buurthuus Varssel. 
We spreken dan over de komende 
raadsvergadering en over actuele 

zaken in Varssel en de gemeente 
Bronckhorst. Daarnaast kan elke 
aanwezige ook eigen punten naar 
voren brengen of een verenigings-
belang bepleiten. De fractie wil 
hierover graag met inwoners van 
Bronckhorst van gedachten wisse-
len, dus alle inwoners van Varssel: 
hartelijk welkom.

Markt 12
Wat is dat toch? Altijd als ik over 
vluchtelingen schrijf, krijg ik een 
stroom reacties. Veel meer dan bij 
andere onderwerpen. Soms reac-
ties die ik als niet zo heel pret-
tig ervaar, meestal echter tonen 
mensen zich vooral heel meele-
vend. Ook mijn column van twee 
weken geleden, over de indruk-
wekkende beelden van vluchte-
lingen op de World Press Photo 
tentoonstelling in Zutphen lever-
de veel, vaak hartverwarmende 
reacties op.

Ook echter één reactie die je op 
z’n minst opvallend kunt noe-
men. “Gaat Zwaleman ook nog 
de expositie Onderduiken in de 
grensstreek in Markt 12 bezoe-
ken? Graag!”, twitterde Ina Bret-
houwer.
Meestal ga ik op dit soort uitno-
digingen niet zo snel in. Ik laat de 
onderwerpen voor mijn columns 
liever gewoon aan komen waai-
en. Maar hier was een uitzonde-
ring op z’n plaats. Ten eerste om-
dat het Onderduikmuseum Markt 
12 in Aalten toch al jaren op mijn 
lijstje van nog te bezoeken mu-
sea staat. Ten tweede omdat ik 
Ina Brethouwer - niet persoonlijk 
maar uit allerlei publicaties - ken 
als iemand die zeer betrokken is 
bij de Achterhoek en het cultureel 
erfgoed van onze regio. Tja, zo ie-
mand weiger ik niet snel iets.
Vandaar dus dat ik vorige week, 
gewapend met mijn museum-
kaart, toch maar eens naar Aalten 
toog. En ik moet zeggen: Het viel 
niet tegen!
(Hier past even enige uitleg. Als 
geboren oosterling ben ik zelden 
op uitbundigheid te betrappen. 
Wat dat betreft lijk ik op mijn va-
der. Na een maaltijd waarvoor 
mijn moeder urenlang in de keu-
ken had staan zwoegen, en die hij 
ook tot het laatste kruimeltje ver-
orberde, zei hij steevast: ‘t Was te 
etten. Klinkt misschien een niet-
Achterhoeker vreemd in de oren, 
maar uit zijn mond stond dat ge-
lijk aan een vijf sterren-recensie.)
Het viel niet tegen, dus. Of ei-
genlijk durf ik het wel een tikje 
uitbundiger te zeggen: een heel 
verrassend museum. Omdat niet 
alleen de collectie, maar ook 
het pand een verhaal vertelt. In 
het huis Markt 12 woonde in de 

Tweede Wereldoorlog het ge-
zin Kempink. Maar het plaatse-
lijk hoofdkwartier van de Duitse 
Wehrmacht was er ook gevestigd. 
En tenslotte zaten in hetzelfde 
huis onderduikers.
Markt 12 vertelt (ook letterlijk, 
want er is veel ‘oral history’ te be-
luisteren) het verhaal van hoe de 
oorlog in een Achterhoeks dorp 
werd beleefd. Maar voor alles 
vertelt het de geschiedenis van 
onderduik en verzet tegen de be-
zetter. En waar kan dat beter dan 
in Aalten, waar in ‘40 - ‘45 relatief 
meer onderduikers waren dan 
waar in Nederland ook. (Best op-
merkelijk, want een jaar voordat 
de oorlog uitbrak koos nog één 
op de dertien stemgerechtigde 
Aaltenaren voor de NSB. Maar 
daarover kwam ik in het museum 
niets tegen).
Qua beleving kan Markt 12 zich 
af en toe meten met de veel gro-
tere en bekendere oorlogsmu-
sea in bijvoorbeeld Groesbeek 
en Overloon. In de (schuil)kelder 
bijvoorbeeld, waar je een bom-
bardement als het ware aan den 
lijve ondervindt. Maar zeker ook 
als het gaat om de persoonlijke 
belevenissen van de ‘gewone’ 
mensen, die overal in het pand 
weer aan de orde komen. Mensen 
van toen, maar ook mensen van 
nu. Want in een aparte ruimte (op 
zolder) worden de verhalen ver-
teld van een aantal hedendaagse 
vluchtelingen, die de kans kregen 
in Nederland een nieuw bestaan 
op te bouwen. Abdi uit Somalië, 
die wegvluchtte voor een bestaan 
als kindsoldaat. Babaak, die als 
Christen niet in Iran mocht leven. 
Of Ram, de Hindoe voor wie geen 
plek was in het streng Boeddisti-
sche Bhutan. Het is die koppeling 
naar het heden, die Markt 12 wat 
mij betreft dat stukje meerwaar-
de geeft. Omdat geschiedenis pas 
echt interessant is als er een les 
voor heden en toekomst uit te le-
ren valt.

De speciale tentoonstelling On-
derduiken in de grensstreek in de 
grote expositiezaal van de Aal-
tense musea is overigens ook heel 
indrukwekkend en zeker aan te be-
velen. Maar jammer genoeg is die 
nog slechts tot en met komende 
zondag 28 augustus te zien.

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

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) 
en beschikt over een eigen sanitair showroom.
Als totaalinstallateur zijn wij actief in de
gehele Achterhoek. Vanwege toename van onze 
werkzaamheden zijn per direct op zoek naar:

EEN VAKBEKWAME

MET VEEL ERVARING
SERVICE MONTEUR / TECHNICUS

Functie omschrijving

Wij vragen

Wij bieden

Heb je interesse?

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

AANGESLOTEN BIJ:

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.

Leerling Installatiemonteur m/v

Wil jij opgeleid worden tot Installatiemonteur en zoek jij 
een BBL leerplek binnen een professionele organisatie? 
Dan is dit jouw kans!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Voor de functie van Leerling Installatiemonteur zijn wij op zoek 

naar gedreven kandidaat die passie heeft om het vak van instal-

latiemonteur te leren. Als leerling monteur ga je samen met een 

ervaren monteur op pad om te werken aan diverse installaties. Het 

gaat hierbij om loodgieterswerkzaamheden en cv-montagewerk. 

Het is erg belangrijk dat je in jezelf wilt investeren en er voor open 

staat om de BBL opleiding richting Installatietechniek te volgen. 

Woon jij in de omgeving van Lochem en ben je per direct beschik-

baar? Neem dan direct contact op!

Timmerman m/v 

Ben jij een ervaren timmerman en wil je na de bouwvak 
graag weer aan de slag? Dan zoeken wij jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als timmerman verricht je vakkundig diverse werkzaamheden 

op nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten in bestaan-

de woningen en andere gebouwen. Je denkt actief mee met 

de uitvoerder of voorman over de organisatie van het werk en 

ondersteunt hem in de uitvoering. Onze opdrachtgevers zijn gere-

nommeerde bouw- en aannemersbedrijven in Oost-Nederland. Ze 

voeren verschillende projecten uit in de woning- en utiliteitsbouw. 

Voor dit werk is VCA verplicht.

Bouwopruimer m/v 

Ben jij net klaar met school en neem je een tussenjaar 
omdat je nog niet weet wat je hierna wilt doen? 
Lijkt het je leuk om lekker in de buitenlucht te werken 
en een assisterende rol op een bouwplaats te hebben? 
Dan is deze tijdelijke functie echt iets voor jou!

Wat zijn jou werkzaamheden?
Als bouwopruimer assisteer jij het uitvoerend personeel op de 

bouw. De werkzaamheden zijn zeer divers, zoals het schoon en 

veilig houden van het bouwterrein, opruimen, afval verwijderen en 

scheiden, vegen en materialen sjouwen. Verder behoren het in- en 

uitladen van bouwmaterialen, machines en gereedschappen om 

dit vervolgens naar de juiste plaats te brengen ook tot je taken. 

Als bouwopruimer ondersteun je de ervaren vakmannen zoals 

timmermannen, schilders en metselaars. Tevens verricht eenvou-

dige montagewerkzaamheden, help je met beton storten, plaats je 

isolatiemateriaal en boor je gipswandjes vast. Voor dit werk hoef je 

niet perse ervaring te hebben. Wel moet je de handen uit de mou-

wen willen steken en je goed kunnen schikken in een assisterende 

rol. Het gaat om fysiek zwaar werk, dus je conditie moet optimaal 

zijn. Het betreft een project in de omgeving van Lochem en de 

verwachting is dat dit wel een jaar kan duren.

Schilder m/v

Ben jij een ervaren schilder en woon je in de omgeving 
van Lochem?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van schilder verricht je met name onderhoudswerk-

zaamheden aan woningen. De werkzaamheden zijn in de omge-

ving van Lochem, het is daarom van belang dat je in de directe 

omgeving woont. Voor deze functie is het van belang dat je rele-

vante werkervaring hebt of dat je bezig bent met de opleiding tot 

gezel schilder. Ben je woonachtig in de omgeving van Lochem en 

op korte termijn beschikbaar? Neem dan snel contact op!

Medewerker wasstraat m/v

Ben jij op zoek naar een fulltime baan en 
heb jij een groot verantwoordelijkheids-
gevoel?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als medewerker wasstraat zorg jij ervoor dat de 

wagens schoon en binnen de tijd de wasstraat 

verlaten en dat de chauffeurs tevreden zijn. Jij 

bent een echte teamplayer en fulltime beschik-

baar. Enig technisch inzicht is van belang, 

aangezien je soms ook wat andere werkzaam-

heden verricht. Je kunt hierbij denken aan het 

vervangen van een lamp en lichte montage-

werkzaamheden.

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

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

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

Tandprotheticus

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

Hospice Zutphen

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

Tandarts:

20 - 21 augustus, G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

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

Steunpunt politie Hengelo

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

Calamiteiten gemeente

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

Wmo-hulpmiddelen

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

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

Dierenkliniek Zutphen

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

Dierenkliniek Bronckhorst

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

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

Stichting Sutfene

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

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

Sensire Medipoint thuiszorgwinkels

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 

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

Buurtzorghuis Warnsveld

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

Sociale teams Bronckhorst

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

Stichting Welzijn Vorden

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi

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

Annie Mokkink-Kasteel

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

Overig
VVV-kantoor

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

Marlies Meenks

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

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

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

Vrijwillige ouderen adviseurs KBO gemeente bronckhorst (VOA)

Coordinator: Frida van der Schot, tel. 0575-462992. Hulp bij aanvragen 
WMO. Huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek etc.

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 21 augustus, 10.00 uur, dhr. H.G. Dijkman uit Vorden.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 21 augustus, 10 uur, ds. J. Kool
1e C: Diac. werk(WPO-adoptieplan); 2e C: Eredienst en pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 21 augustus, 10.00 uur, ds. Tim Wiersum, openluchtdienst RK Tuin.

R.K. kerk Vierakker

Zondag 21 augustus, 10.00 uur, Oecumenische viering, werkgroep. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 21 augustus, 9.30 uur, Woord en Communieviering, werkgroep. 

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

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

Teken en schilderles o.l.v. Rikie 
Besseling Op de even weken op de 
woensdagmiddag in Vierakker en 
vrijdagmiddag in Ruurlo. Van 13.30 
uur tot 16.30 uur voor € 20,- www.
rikie-art.nl tel.nr. 0575 527943.
   

Heeft u last van ratten, mollen, 
wespen of ander ongedierte? Bel 
Don Veenhuis 06- 10499025.
   

Te huur, in buitengebied van Ke-
ijenborg, appartement, op 1e ver-
dieping van voormalige boerderij. 
2 Leuke kamers, ruime keuken 
met inbouwapparatuur, badkamer 
met bad en douche, apart toilet, 
overloop en bergkast. Gestoffeerd. 
Ruim erf met schuur en tuin. Geen 
huisdieren. Reacties tussen 19.00 u 
en 20.00 u. Tel. 06 - 262.441.80.
   

Te huur gevraagd: Betaalbare op-
slagruimte ± 250 vierkante meter 
voor de opslag van diverse goede-
ren. Minimale inrijhoogte 250 cm. 
Tel.: 06-49967259.
   

Gezocht: oude brommers en on-
derdelen van o.a. Zundapp en 
Kreidler. Bromfietszaken opgelet! 
Wij kopen ook graag uw oude win-
kelvoorraad op.Tel.: 06-526 8461.
   

Wespennesten bestrijding 06-
54323046; Martin Spiegelenberg.
   

T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 

verschillende kleuren/motieven 
vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 
0545-472574 of 06-12300129.
   

Te huur of te koop: Bedrijf en op-
stallen buitengebied omgeving 
in gem. Bronckhorst. Optie alle 
mogelijkheden. Tel. 06-13666467. 
Groot bedrijfsterrein. 
   

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.
   

Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden kunt u 
elke ochtend (behalve zondags en 
‘s-maandags) van 09.00 tot 12.00 
uur en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 
terecht voor een groot assortiment 
meubels, kleding, witgoed, elek-
tronica, huishoudelijke artikelen, 
boeken enz. Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tijdens 
openingstijden of d.m.v. een tele-
fonische afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.com. Te-
vens kunt u via ons telefoonnum-
mer een afspraak maken voor het 
ophalen van spullen.
   

Kringloop de Boedelhof, Enkweg 
17b in Vorden di t/m vrij 9.00-
17.00 zat 9.00-16.00 laatste zat v/d 
maand magazijverkoop Bij ons 
kunt u uw in overleg de volgende 
spullen kwijt. meubels, kleding, 
speelgoed, fietsen, prullaria, lp/cd, 
boeken etc. elektronica en witgoed 
(heel en defect) . bel gerust om te 
overleggen of voor een afspraak. 
tel 0575-555456 of www.deboedel-
hof.nl.
   

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

24 t/m 30 augustus 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  

€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 

dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Wo. 24 augustus Spinaziesoep / Rotonde spies, kruidenboter 
 met aardappel en groente
Do. 25 augustus Wiener zwiebelrostbraten met aardappel en 

groente/Vlaflip met slagroom
Vr. 26 augustus Uiensoep met crouton’s / Wokki wokki van 
 kipfilet met rĳst en rauwkost                                               
Za. 27 augustus Huisgemaakte gehaktbal met frieten en 
 rauwkostsalade / Ĳs met slagroom 
 (alleen afhalen of bezorgen)
Ma. 29 augustus   Gesloten
Di. 30 augustus Wiener schnitzel met frieten en rauwkost
 Ĳs met slagroom

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

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

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

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

VLOOIENMARKT
DIDAM 

Zondag 28 augustus
10.00 - 17.00 uur

Markthal
Marktplein 3

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

TE KOOP
Goed verhuurde
Winkelpanden 
in de Achterhoek
(omgeving Zutphen 
– Doetinchem)
Tel. 06-53709793

Modevakschool
GERDIEN
start weer met

Knip- en naailes
Patroontekenen op maat

Opleiding coupeuse 

Vanaf 5 september 2016.

Voor inlichtingen
en opgave:

Gerdien Eulink
Tel.: 0573-461242



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

PURMEREND

WADDINXVEEN

BEST

NUNSPEET

ASSEN
TEXEL Nieuw

Oók verhuur!

Nieuw

Assen
Zeilmakerstraat 30

Best
Bosseweg 35

Purmerend
Netwerk 3

Waddinxveen
Beethovenlaan 72

Nunspeet
Oosteinderweg 90

Den Burg (Texel)
Weverstraat 70

Testen in uw woonplaats?
Bel 0341 - 25 22 66

Fabriek & Testcenter

Oók verhuur!

Gratis!

Naam

Adres

Postcode/Plaats

E-mail

Telefoon

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Dhr. Mevr.

1608.4-HaH-BDU

Digitale 
brochure? 
Vraag ‘m aan op 

onze website!

Direct de 
actuele prijz

en?

E-bike Testcenters

208

100.000

83

6

E-bike specialisten

meer dan tevreden klanten!

mobiele teams

Tot 5 jaar garantie 2 5 dagen levertijd Laagste prijsgarantie Nederlands kwaliteitsproductGratis demo en service bij u thuis

MAANDAG

22 AUG
WOENSDAG

24 AUG
VRIJDAG

26 AUG
DINSDAG

23 AUG
DONDERDAG

25 AUG
ZATERDAG

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

999,-

LIVORNO
Genomineerd voor 
beste e-bike van 2016
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Nog langer fietsen! 
Gratis accu upgrade bij aankoop van een nieuwe 
E-bike. Bezoek één van onze E-bike Testcenters en 
vergroot de actieradius van uw nieuwe e-bike!

E-BIKE 

UPGRADE 
DAGEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 14,5 ampère
522 Wattuur
Actieradius 
tot 150 km 

GRATIS 
E-BIKE ACCU 

UPGRADE
T.W.V. 

€ 200,-

1

OP = OP

11 Ah
accu

14,5 Ah
accu

TOT
 110 km

actieradius

TOT
 150 km

actieradius


