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Koning(in) Wichmond 2015: Hugo Schouten, André Hissink en Hermien Rietman.

Nieuwe schutterskoning Wichmond: André Hissink
WICHMOND Zaterdagmiddag 29 
augustus konden meer feestvier-
ders genieten van het vogelschie-
ten en vogelknuppelen. De nadruk 
van het Oranjefeest in Wichmond/
Vierakker was vanaf dit jaar weer 
op het weekend en de tent stond 
met de opening richting de kermis, 
om het gevoel van samen kermis 
te vieren terug te brengen. Meer 
publiek was dus getuige dat Hugo 
Schouten jeugdschutterskoning 
werd. Daarna konden ook Knup-
pelkoningin Hermien Rietman 
en tot slot Schutterskoning André 
Hissink worden gefeliciteerd.

In tegenstelling tot het vorige jaar, 
scheen de zon en genoot iedereen 
van een gezellige middag. Het pu-
bliek keek vol spanning naar het 
schieten en gooien, maar kon te-
vens en blik werpen op de buite-
lingen van de kinderen en ander 
activiteiten op het kermisterrein. 
Schutterskoning 2014 Dennis 

Klein Haneveld en zijn koningin 
kregen voor aanvang van de mid-
dag dankwoorden van de voor-
zitter en een muzikale hulde van 
Muziekvereniging Jubal, waarna 
hij het eerste schot mocht lossen.
De vogels werden dit jaar weer ge-
maakt door Bennie Wolbrink uit 
Vorden en naamgenoot Bennie 
Wolbrink uit Wichmond.

332 schoten
Bij het vogelschieten namen 132 
dames en heren deel. In de eerste 
ronde konden niet alle onderdelen 
worden geschoten en deze werden 
verloot. In de tweede ronde moest 
op de romp worden gericht. Na 
een spannende strijd met goede 
schutters en een wiebelende vogel, 
kwam de vogel met het 332e schot 
van André Hissink naar beneden. 
De twintig jeugdschutters schoten 
op een kleine schuimvogel. Hugo 
Schouten schoot de romp en be-
haalde het koningschap.
Bij het vogelgooien stonden 55 da-
mes in de startblokken. De staart 
werd afgegooid, de vleugels en 
kop werden verloot. Het was Her-
mien Rietman die na een span-
nende strijd de romp eraf gooide.

Woord van dank
Een bijzonder woord van dank 

was voor Patrick Leferink, die na-
mens Kermex, al veertig jaar ver-
zorgt deze organisatie de kermis in 
Wichmond, een jubileum aanden-
ken in ontvangst mocht nemen. 
De nieuwe koningen en koningin-
nen werden gepast gehuldigd en 
kregen de bijbehorende versierse-
len en bloemen.

Uitslagen
Vogelschieten: Schutterskoning 
André Hissink, Linkervleugel 
Ernst ter Linden, Rechtervleugel 
Roy Weetink, Kop Frans Nijenhuis, 
Staart: Michiel Arents

Vogelgooien: Knuppelkoningin 
Hermien Rietman, Staart: Caro-
lien ter Linden. Losse delen wer-
den verloot: Kop Jeanny Jansen, 
Linkervleugel Esther Meulenbeek, 
Rechtervleugel Dorien Roording.
Vogelschieten Jeugd: Jeugdschut-
terskoning Hugo Schouten, Kop 
Maurick Westee (net 10 jaar), 
Rechtervleugel Nick Rozendaal, 
Linkervleugel: Hugo Schouten, 
Staart Isa Bouwmeister (net 10 
jaar).

Winnaars bierpulschuiven
1e Henk Jansen
2e Hank Rietman
3e André Derksen

Winnaars Dogkar rijden
1e Inge Regelink
2e Linda Weenk
3e Wendy Rietman
Winnaars schieten vrije baan
1e Jos Wolbrink
2e Erik rukkers
3e Robbie Bouwmeister

Winnaars Spijkerslaan 
1e Martijn Kornegoor
2e Paul Avink
3e Bennie Peters

Winnaars kegelen 
1e Gert Pardijs 50 punten
2e Wim Rietman 41 punten
3e Bart Krijt 40 punten

Zaterdag 29 augustus

Winnaars Schieten vrije baan
1e Erik Rukkers
2e Frans Nijenhuis
3e André Derksen

Winnaars Bierpul schuiven
1e Marlien Vaartjes
2e Lennie Vaartjes
3e Paul Avink

Winnaars spijker slaan
1e Gerrit Borgman
2e Gerrit Pardijs
3e Henk Jansen

 

Bridgeclub 
Vorden
VORDEN Wie denkt dat Bridge al-
leen is weggelegd voor een kleine 
groep mensen komt bedrogen uit. 
Deze denksport kan door iedereen 
worden beoefend en is zeer popu-
lair.

Bridge is een kaartspel dat mensen 
verbindt. De bridgesport levert 
een belangrijk aandeel in het be-
vorderen van sociale contacten en 
houdt je geestelijk vitaal. Bridge is 
een open en eerlijk spel. Iedereen 
heeft gelijke kansen. En in tegen-
stelling tot wat veel mensen den-
ken kan iedereen het leren. Mocht 
u interesse hebben om deze ge-
zellige sport te gaan beoefenen, 
dan bent u van harte welkom bij 
de Bridgeclub Vorden. Bridgeclub 
Vorden begint weer maandag-
avond op 14 september en woens-
dagmiddag 16 september.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij het 
secretariaat of bij de wedstrijdlei-
ders. Telefoonnummer secreta-
riaat is: Ellen Stehmann 551495. 
Maandagavond de heer Kip: 
552997. Woensdagmiddag de heer 
Koekkoek: 0644226191.

   

HSV De 
Snoekbaars
VORDEN Op zaterdagmiddag 22 
augustus werd de derde onder-
linge wedstrijd vrije hengelkeus 
gevist. Er werd gevist in de IJssel 
te Baak. De weersomstandighe-
den waren prima. De vangst was 
redelijk tot goed te noemen. Er 
werd door 9 deelnemers in totaal 
12.640 kg vis gevangen. De uitslag 
is als volgt:

Vak A
Rob Golstein: 3140 gram.
Wim Vreeman: 1900 gram.
José van Amerongen: 1300 gram.
Barry Wassink: 600 gram.
Wim Bulten: 220 gram.

Vak B
Jan Groot Jebbink (Vorden) 3240 
gram.
Jan Eggink: 900 gram (gedeeld 2e).
Gradus van Amerongen: 900 gram 
(gedeeld 2e).
Michiel van Gijtenbeek: 400 gram.

De volgende wedstrijd is op zater-
dag 12 september in de Oude Ber-
kel Borculo.

Gemeente 
Bronckhorst 
tien jaar
Kom d’r in dag 5 september 
11.00-15.00 uur.
Veel leuke activiteiten in/rond 
gemeentehuis, lees er alles 
over op de gemeentepagina’s 
elders in Contact!

Dinsdag 1 september 
2015

23  nr.

0573 - 251761 Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Vorden lest in Vorden!
Informeer  via de mail:
zwemles@zwembad-indedennnen.nl

of bel 06-42419041

Jaargang 77



GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH  Vorden
Tel. (0575) 55 29 28

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan
persoonlijke uitvaartzorg

voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

een thuisopbaring een

intieme manier is om

afscheid te nemen

5 september 2010 is het allemaal begonnen,
toen hebben wij elkaars liefde gewonnen.
5 jaar samen, een mijlpaal in ons leven,
nu gaan wij elkaar het ja-woord geven.

 Bernd Wuestenenk en Ellen Peters
 
Wij trouwen op zaterdag 5 september 2015 om 12.30 uur
bij Hotel Bakker in Vorden. De kerkelijke inzegening is
om 13.30 uur in de Christus Koningkerk in Vorden.

Wilt u dit met ons komen vieren? U bent van harte 
uitgenodigd op de receptie van 15.00 uur tot 17.00 uur 
bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24.

De Boonk 35
7251 BT Vorden
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Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van 
onze moeder en oma
 

Johanna Harmsen-Scholten
 
betuigen wij u onze oprechte dank.

Henk en Trees Harmsen
 Ruud en Mara 
 Mark en Eline
 Frank

Bronkhorst, 31 augustus  2015

Familieberichten
Voor vragen of meer informatie, bel: (0544) 80 10 30

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden 
van mijn man, onze vader en opa

Hendrik Wentink
betuigen wij u onze oprechte dank.

Het was hartverwarmend en is ons tot steun bij 
het verwerken van dit verlies.

Betsy Wentink-Bilderbeek
Kinderen en kleinkinderen.

Steenderen, september 2015

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

SCHITTERENDE KARPETTEN
VELE KLEUREN, VELE (AFWERK) 

MOGELIJKHEDEN
KAN EVENTUEEL OP MAAT 

GEMAAKT WORDEN

Bijv. 160 x 230 voor slechts € 255,-

Maandaanbieding  SEPTEMBER

CULTURELE ZONDAG DOESBURG
Elke eerste zondag van de maand openen 
meer dan dertig deelnemers hun deuren van 
12.00 tot 17.00 voor bezoekers. In de histori-
sche Hanzestad liggen de galerieën, de am-
bachtsateliers en de musea dicht bij elkaar. 
Parkeren en atelier / galerie bezoek zijn gratis.

www.culturelezondagdoesburg.nl 

HEKSENJACHT 
IN ZELHEM

Ter kennisgeving  

*15-02-1943 † 29-08-2015

Jan Jansen

Echtgenoot van Lies Veugelers

De crematieplechtigheid vindt plaats 
op 04-09-2015  om 14.00 uur.                             
Crematorium Midden Limburg                                           

 Kasteelweg 10 Baexem

Correspondentieadres: Lies Jansen-Veugelers                 
Driesveldlaan 246 6001 KH WEERT

Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service aan huis
•	Vakkundige,	snelle	reparaties	en	onderhoud
• Geen voorrijkosten
•	Gratis	vervangende	PC	of	laptop	tijdens	reparatie
• Ook voor al uw vragen en advies

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

Ontmoet me in het dierenasiel 
van de Dierenbescherming. 
Kijk op:
www.ikzoekbaas.nl

 

kennismaking

IK ZOEK BAAS
Hou je ook van romant. wandelingen 
over t strand en dr t bos? Ook een he-
kel aan alleen zijn? Dan ben ik, slanke 
warme sportieve pers., op zk naar jou!

Ontmoet me in het dierenasiel van de
Dierenbescherming. Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl 

Ontmoet me in het dierenasiel van de
Dierenbescherming. Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl 

stoppers schets.indd   5 04-04-13   15:47



Nieuwe uitstraling, verbeterde websites 
en een andere redactionele koers

De toekomst 
vernieuwend 
tegemoet
ACHTERHOEK Met trots presente-
ren wij u onze 'nieuwe kranten', of 
beter gezegd: de u vertrouwde ti-
tels in een ander jasje. Deze nieu-
we opmaak is één van de verande-
ringen bij de uitgeverij van deze 
krant, die u als lezer zal opvallen. 
Met de nieuwe weg die we inslaan, 
willen wij u nog beter op de hoog-
te houden van wat er in uw dorp 
of stad speelt en nog belangrij-
ker wat er gáát spelen. Daarnaast 
zullen wij meer dan voorheen de 
antwoorden gaan zoeken op de 
waarom- en hoe-vragen bij het 
nieuws. Nieuws en achtergronden 
dus, vanuit een lokale invalshoek 
gepresenteerd. Bij die presenta-
tie houden we ook rekening met 
de manier waarop u onze berich-
ten tot zich neemt. Elke titel heeft 
behalve een papieren variant im-
mers ook zijn eigen website en so-
cial media-accounts.

Voor we verder uitweiden over 
onze te varen koers, stellen we 
ons eerst nog eens kort voor. Wij 
zijn Achterhoek Nieuws bv, een 
nieuwe uitgeverij die op 1 juni jl. 
is ontstaan uit een samenwerking 
tussen Weevers en BDUmedia. 
Doordat deze uitgevers de handen 
ineen hebben geslagen, is er nu 
één echte Achterhoekse partij die 
met zeer lokale titels het nieuws 
uit het hart van de samenleving 
brengt.

Krant
In de papieren krant doen we dat 
kort en bondig. Dit omdat we zo-
veel mogelijk verenigingen, stich-
tingen en andere organisaties een 
podium willen bieden binnen de 
beperkte ruimte die een papie-
ren krant biedt. We kijken vooral 
vooruit: aankondigingen van eve-
nementen die het komende week-
end plaatsvinden en ander lokaal 
nieuws dat voor u belangrijk is. 
Daarnaast houden we uiteraard 
ook rekening met de doelgroep: 
mensen die het nieuws vrijwel al-

leen maar via papier tot zich ne-
men, zullen wekelijks de voor hen 
belangrijkste berichten in de krant 
vinden.

Online
De tijd dat u het lokale nieuws en 
andere informatie alleen uit de pa-
pieren krant haalde, ligt inmiddels 
al achter ons. U wilt het zo gauw 
mogelijk weten als een college 
valt of als onverhoopt een pand in 
het centrum afbrandt. Wij willen 
met onze uitgaven bij uw wensen 
aansluiten: via onze eveneens ver-
nieuwde websites en Facebook- 
en Twitter-accounts brengen wij 
dit nieuws waar mogelijk zelfs live.

Ontstaan uit 
samenwerking 
Weevers en BDU

Achterhoekagenda en -foto
Ook het aankondigen van evene-
menten en het in beeld brengen 
hiervan zijn een belangrijk onder-
deel van onze online activiteiten. 
Via Achterhoekagenda ziet u bin-
nen een paar klikken wat, waar en 
wanneer te doen is. Heeft u het 
evenement bezocht of wilt u we-
ten hoe het is verlopen? Via Ach-
terhoekfoto worden de belang-
rijkste activiteiten in de Achter-
hoek meestal dezelfde dag nog in 
prachtige beelden gepresenteerd.

Bereik
Wekelijks bereiken wij met onze 
14 edities 180.000 huishoudens 
binnen de Achterhoek en weke-
lijks 50.000 bezoekers via onze 
verschillende online uitgaven. Ad-
verteerders kunnen op deze wijze 
zeer gericht hun doelgroep berei-
ken door bewust één editie te kie-
zen of om deze naar eigen wensen 
te combineren met andere edities 
tot een groter gebied.

Achtergrond
Behalve voor het snelle nieuws en 
verslaggeving is de site ook uiter-
mate geschikt voor uitgebreide 

achtergrondverhalen en inter-
views bij het nieuws. De huidige 
technieken stellen ons in staat om 
met bijvoorbeeld video's, meer-
dere foto's en links naar andere 
artikelen het nieuws te verrijken 
en voor u in een bredere context 
te plaatsen. Onze redactie zal in 
plaats van het nieuws doorgeven, 
steeds meer informatie en gebeur-
tenissen gaan duiden: antwoor-
den zoeken op de waarom- en 
hoe-vraag. Dat gaat absoluut niet 
alleen over zware politieke onder-
werpen, maar zeker ook over het 
'kleine nieuws' dat zich in uw om-
geving voordoet. Hoe komt het dat 
uw buurman zo uitblinkt in zijn 
vak en waarom pruimt men dat 
nieuwbouwplan niet in het cen-
trum van het dorp? Onze lokaal 
goed ingevoerde redacteuren en 
correspondenten zoeken het alle-
maal voor u uit.

Samenwerking
De uitgeverij Achterhoek Nieuws 
bv is natuurlijk al een mooi voor-
beeld van samenwerking: twee 
uitgevers met respectievelijk 140 
en 75 jaar ervaring in het uitgeven 
van lokale media, maken gebruik 
van elkaars kennis en expertise 
om samen sterk te staan in het 
dynamische medialandschap. Sa-
menwerken is misschien wel hét 
sleutelwoord in de huidige tijd 
waarin innovatie en flexibiliteit de 
belangrijkste factoren voor succes 
zijn. Wij staan dan ook altijd open 
voor gesprekken met partijen die 
ons aan kunnen vullen en vice 
versa.
Door samen te werken, te innove-
ren en vooral middenin de Achter-
hoekse samenleving te staan, ho-
pen wij aan uw wensen tegemoet 
te komen. Dat is immers waar wij 
het allemaal voor doen.

Bekijk de colofon om te zien hoe 
u contact met ons op kunt nemen. 
Rest ons verder niets anders dan 
u namens het voltallige team van 
Achterhoek Nieuws bv veel lees- 
en kijkplezier toe met onze ver-
nieuwde uitgaven toe te wensen.

Gerwin Nijkamp, Hoofdredacteur 
Gerhard Weevers, Directeur uitgeverij

Decentralisatie zorg:
gemeente aan zet
ZELHEM - De fractie van PvdA 
Bronckhorst gaat in gesprek met 
de verantwoordelijke staatsse-
cretaris Van Rijn van het Minis-
terie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport over decentralisatie 
in de zorg.

Het zorgbeleid staat in grote lijnen 
vast en de PvdA Bronckhorst voert 
dit samen met de coalitiepartijen 
met verve uit. Door dit beleid ver-
mindert de groei in de zorg-uitga-
ven, moet iedereen meer zelf doen 
en is er een vangnet voor de meest 
kwetsbaren. Er lijkt een groot poli-
tiek draagvlak te zijn om de decen-
tralisatie in de zorg op gemeente-
niveau vorm te geven. Maar op 
landelijk niveau is er ook de roep 
om gelijke behandeling per ge-
meente en worden er akkoorden 
gesloten. Het is daarom belang-
rijk dat de gemeente Bronckhorst 
nadenkt over hij zij zelf de regie 
voert op de zorg en het sociaal do-
mein.Op langere termijn kán de 
gemeente geen uitvoerder meer 
zijn van het Rijk.Gemeenten wil-
len meer mogelijkheden om zelf 
de (jeugd)zorg en de sociale ze-

kerheid vorm te geven. De ge-
meenteraad stelt hieromtrent de 
regels vast. Niet iedere burger en 
niet iedere politieke partij denkt 
hetzelfde over hoe de gemeente 
het beleid moet vormgeven. De 
fractie van de PvdA Bronckhorst 
gaat hierover in gesprek met de 
verantwoordelijke staatssecretaris 
Martin van Rijn.

Eén ding is zeker: de gemeente-
raad krijgt meer te zeggen over de 
zorg. U kunt nu, onder leiding van 
de bekende Achterhoekse presen-
tator Frans Miggelbrink debatte-
ren met staatssecretaris Van Rijn, 
de fractie van de PvdA Bronck-
horst en wethouder Antoon Pep-
pelman op dinsdag 8 september 
a.s.in Ellens Restaurant, Burge-
meester Rijpstrastraat 10 in Zel-
hem. De zaal is open om 19.30 
uur, de avond duurt van 20.00 uur 
tot 22.00 uur. Alle inwoners, jong 
en oud, met of zonder hulpvraag, 
werkend, vrijwillig of mantelzor-
ger zijn van harte welkom.
   

 ■ www.bronckhorst.pvda.nl

   

Het team van Achterhoeknieuws B.V. 

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

STORM RUIMING
BIJ STIHL-EN VIKING REGIODEALER ALMAT

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

Wat is dat toch Mindfulness? Je 
hebt er misschien over gehoord of 
gelezen en vraagt je af of het iets 
voor je is. In de Inleiding Mind-
fulness op 8 september zal train-
ster Ilse van Dijk vertellen wat  er 
precies onder Mindfulness wordt 
verstaan, waar het vandaan komt 
en vooral wat het voor je kan bete-
kenen. De Inleiding Mindfulness is 
gratis. Wel graag aanmelden via il-
sevandijk@demindfulnesszaak.nl

Het is mogelijk om daarna te star-
ten met een 8-weekse Mindfulness 
cursus op dinsdagavond vanaf 15 
september of op maandagavond 
vanaf 26 oktober. Alle cursussen 

vinden plaats in het Kulturhus in 
Vorden. In de 8-weekse Mindful-
ness cursus leer je op een milde 
wijze om te gaan met emoties en 
gedachten waardoor je meer in 
het hier en nu kunt leven en min-
der zult piekeren. 

Mensen die al bekend zijn met 
Mindfulness kunnen meedoen 
aan de maandelijkse Mindful-
nessgroep vanaf 1 oktober op elke 
eerste donderdag van de maand. 

Voor meer informatie en aanmel-
den ga naar:
www.demindfulnesszaak.nl
of bel 06 44 53 88 02

WORKSHOPS en 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

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 1 september 2015



Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 1 t/m maandag 7 september.

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

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

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

EXCLUSIEF BĲ  ONS VERKRĲ GBAAR...
SAPPIGE WINOLA MANDARĲ NEN
zonder pitjes 12 voor   2.99
DE LEKKERSTE EN BESTE VAN DIT MOMENT....

SAPPIGE SALUSTIANA 
hand/pers sinaasappelen  1 kilo  1.99
PUIK BESTE....BILDSTAR....

BILDSTAR AARDAPPELEN
3 kilo   2.49

VOORDEEL BAAL!!
10 kilo   5.99

GROENTE KOOPJE....

Hollandse BIETJES
heel kilo   0.69

UIT EIGEN KEUKEN.....
Rĳ kelĳ k gevulde pasta schotel à la REINIER
   per persoon

+ rauwkost naar eigen keuze
 per persoon    6.98

5.98

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

   
OPEN HUIS

Dinsdag 8 september 2015

van 18.30 tot 20.00 uur

Villa met bedrijfshal

Dambroek 31, Baak

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

Kom naar onze Open Dag!

Almelo
Enschede

Hengelo
Nijverdal

Winterswijk

Roessingh Revalidatie Techniek

Fabriekstraat 14

7005 AR  DOETINCHEM

Meer info: www.rrt.nl

U bent van harte welkom op:

Zaterdag 12 september 2015

Met onder andere:

• Gratis loop- en schoenscreening bij voetproblemen.

• Demonstratie computergestuurde beenprothese 

knie en voet.

• Gratis benenscan (bij vermoeide of rusteloze benen).

• Mammacare speciale aanbieding van badmode met:

50% korting!

Ontdek de vele mogelijkheden van de orthopedie!
Voor elke bezoeker is er een leuke attentie! 

Zaterdag 12 september 2015

van10 - 15uur!
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden 

entrecote

GRATIS 100 GRAM 

VLEESSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gepaneerde 

kippendijen

4

95

4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

boom

stammetjes +

saucijzen

6

95

4 + 4

SPECIAL

Beef à la 

crème

2

25

100 gram

MAALTIJD IDEE

Lasagna

5

50

500 gram
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VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden 

entrecote

GRATIS 100 GRAM 

VLEESSALADE
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kippendijen

4

95

4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE
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Beef à la 

crème

2

25

100 gram

MAALTIJD IDEE

Lasagna

5

50

500 gram

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl



Bekende taxateur Arie Molendijk komt 
naar Vorden
VORDEN De bekende Nederland-
se taxateur en veilinghouder 
Arie Molendijk uit Rotterdam 
komt vrijdag 11 september van 
13.00 tot 16:00 uur naar kasteel 
Vorden, De Horsterkamp 8-14 
om oude en zeldzame boeken, 
handschriften en oude bijbels 
voor het publiek op waarde 
schatten in het restaurant van 
het kasteel.

De heer Molendijk organiseerde 
destijds twee keer per jaar een vei-
ling van oude en antieke boeken 
en was organisator van diverse 
boekenmarkten in den lande, zo-
als de Veluwse boekenmarkten. 
Molendijk is vooral gespeciali-
seerd in oude geschiedenis, topo-
grafie, (staten)bijbels en theologie. 
Ook oude foto's, ansichtkaarten en 
albums zijn welkom.
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan 
de hand van bewijsmateriaal uit 
recent verschenen veilingcata-
logi. Een nauwkeurige vaststel-
ling van de waarde van boeken 
is afhankelijk van de druk en van 
de staat waarin het boek verkeert. 
Met enige regelmaat komen er op 
dit soort taxatiedagen uiterst zeld-
zame werken voor de dag en soms 

duiken zelfs geheel onbekende 
boeken op.

Arie Molendijk geeft graag een 
deskundig advies m.b.t. restaura-
tie van kostbare boeken, bijbels 
of boeken met een emotionele 
waarde.
Het maken van een taxatierapport 
voor de verzekering is mogelijk 
voor zeldzame boeken en bijbels 

en advies voor verkoop en inbreng 
voor een veiling.

Er is voldoende parkeergelegen-
heid in de omgeving. Taxatie kost 
vijf euro, ongeacht het aantal te 
beoordelen boeken. Meer infor-
matie: info@molendijkboeken.nl 
of amolendijkboeken@hotmail.
com (niet voor taxaties) en www.
molendijkboeken.nl

Beatrixcollecte 2015
REGIO Volgend jaar bestaat het 
Beatrixfonds 60 jaar In de week 
van 13 september gaan er in Vor-
den en Kranenburg weer ruim 
30 collectanten op pad voor dit 
goede doel.

Diny Velhorst is gestopt met het 
coördineren van deze collecte. Wij 

bedanken haar voor haar jaren-
lange inzet! Wie wil collecteren of 
mee wil werken aan de coördina-
tie hiervan kan mailen naar on-
derstaand e-mailadres.

   

 ■ i.froling@planet.nl

   

Ont-moeten gaat in op 
Geloof en Wetenschap
VIERAKKER Op zondagavond 6 
september hopen we elkaar weer 
te ont-moeten. Dr. Ir. Ep Heuve-
link uit Vierakker zal ingaan op 
de relatie tussen Geloof en We-
tenschap.

Als je de evolutiebiologen moet 
geloven is het leven op aarde niet 
geschapen door God, maar ont-
staan door puur toeval. De mens 
als een (schitterend) ongeluk. 
Maar is zo'n stellingname wel we-

tenschappelijk te onderbouwen? 
In de wetenschap zoek je naar 
bewijs en geloof je iets pas als het 
onomstotelijk bewezen is. Scha-
kelt een wetenschapper zondags 
in de kerk iedere kritische zin uit 
en heeft hij geen bewijzen nodig? 
Hartelijk welkom om 19.00 uur in 
't Achterhuus achter de Gerefor-
meerde Kerk , Zutphenseweg 13 
Vorden. Na ongeveer een half uur 
is er gelegenheid tot koffiedrinken, 
ontmoeten en napraten.

   

Wereldwinkel Vorden 
krijgt een 'facelift'
VORDEN Over drie weken zal het 
interieur van de wereldwinkel 
Vorden een heerlijke opfrisbeurt 
krijgen en daardoor een totaal 
andere uitstraling. Nieuwe frisse 
kleuren op de muren, een an-
dere kleur op de vloer en een an-
dere indeling.

Maar de missie van de Wereld-
winkel verandert niet, De Wereld-
winkel blijft fair trade producten 
aanbieden om zo wereldburgers 
in andere delen van de wereld te 

helpen hun eigen bestaan op te 
bouwen.

Producten met korting
De winkel moet dus ontruimd 
worden en u kunt helpen door de 
producten van de Wereldwinkel te 
komen kopen, tegen een aantrek-
kelijke korting zie hiervoor het 
Contactje.

Begin oktober hopen zij u te kun-
nen ontvangen in de winkel met 
een frisse nieuwe uitstraling.

VORDEN Maandagochtend 24 au-
gustus rond 08.30 uur: een vro-
lijk aangekleed schoolplein, het 
schoollied klinkt uit de muziek-
installatie, ouders/verzorgers 
en natuurlijk veel leerlingen. 
De één nog wat onwennig, een 
ander uitgelaten en enthousiast 
maar allemaal klaar voor het 
nieuwe schooljaar! Een bijzon-
der schooljaar want 40 jaar gele-
den is basisschool 'De Vordering' 
van start gegaan.

Na het openingswoordje van di-
recteur Hans van Ballegoy en het 
toezingen van de jarigen, werd 
meester Gerard Oosterlaken naar 
voren gevraagd, op 1 augustus jl. 
was hij 40 jaar aan 'De Vordering' 
verbonden. Vanaf de start is hij al 
betrokken bij de school en denkt 
mee over vele zaken. Daarom 
kreeg hij een mooi rozet opge-
speld en ontving hij een mooie bos 
bloemen van het bestuur van SK-

BG Onderwijs (de stichting waar 
'De Vordering' onder ressorteert). 
Aansluitend werd het schooljaar 
definitief voor geopend verklaard, 
toen alle leerlingen met een dub-

bele 'high-five' met het team de 
school binnen ging. Foto's van de 
opening op: www.devordering.nl. 
Het jubileum zal van 23 t/m 27 
mei 2016 worden gevierd.

Jubileumjaar 'De Vordering' én 
meester Gerard Oosterlaken

Meester Gerard ontving een bos bloemen van het bestuur van SKBG Onderwijs. 

Taxateur Arie Molendijk. 

Gezellige 41ste zwemvierdaagse voor 
de ruim 100 deelnemers

VORDEN Afgelopen week werd 
door zwembad "In de Dennen" 
voor de 41ste keer de zwemvier-
daagse georganiseerd. De organi-
satie was niet ontevreden, er wa-
ren ondanks wat flinke onweers-
buien begin van de week toch iets 
meer dan 100 deelnemers.

Er waren verschillende extra acti-
viteiten waaronder een wedstrijd 
spijkerbroek hangen, dit werd ge-
wonnen door Rens van der Water-
laat die net iets langer bleef hangen 
dan Jos Beeftink en Iris Papen. Een 
kleine huldiging voor de oudste 
deelneemster; Mia Dorhout-Mees, 
de jongste; Thijs Achterstraat en de 
meest trouwe deelneemster; Hein-
tje Bosch (zij deed voor de 41ste 
keer mee).De jongste, de oudste en de trouwste deelnemers werden gehuldigd. Achterhoekfoto.nl

(Advertorial)

Activiteitenbegeleiding 
De Slutershoeve
Keijenborg - Op verschillen-
de evenementen heeft Astrid 
Bourgondiën van De Sluters-
hoeve zich al gepresenteerd, 
met de cavia’s of de honden. 
De Slutershoeve biedt activi-
teitenbegeleiding aan mensen 
met een hulpvraag, afgestemd 
op de zorgvraag en behoefte 
van de deelnemers. Tijdens de 
open dag op zaterdag 12 sep-
tember kunnen belangstellen-
den van 11.00-16.00 uur op De 
Slutershoeve rondkijken.

Alweer vijf jaar draait het bedrijf 
van Astrid Bourgondiën. Voordat 
zij de opleiding voor activiteiten-
begeleidster ging volgen, werkte 
ze twintig jaar in de gehandicap-
tenzorg als Z  verpleegkundige 
en daarna in verband met haar 
opleiding een aantal jaren als 
vrijwilliger en oproepkracht bij 
Harriët Hiddink op zorgboerderij 
De Bult.
 
Inmiddels runt Astrid De Sluters-
hoeve in Keijenborg en heeft zij 
het HKZ kwaliteitkeurmerk, ge-
richt op de eisen van HKZ Kleine 
Onderneming en volgens Kwali-
teitskader Gehandicaptenzorg 
behaald.

Als activiteitenbegeleidster werkt 
Astrid met een groepje kinderen, 
dat een dag komt of een weekend 
blijft logeren, zoals autistische 
kinderen, jongeren, jongvolwas-

senen en volwassenen met licha-
melijke of verstandelijke beper-
king of niet aangeboren hersen-
afwijking. Op de doordeweekse 
dagen zijn ook volwassenen en 
ouderen met dementie welkom.

Activiteiten: tuinieren, dieren 
verzorgen en voeren, paarden en 
pony’s  poetsen en honden aai-
en. Er wordt veel geknutseld of 
gebakken, gezwommen of naar 
de markt gegaan.

Activiteitenbegeleiding 
De Slutershoeve 
(Astrid Bourgondiën)
Bronkhorsterstraat 6,
7256 KE Keijenborg. 

Meer informatie bel:
(0575) 461294 of mob. (06) 2196063, 
mail naar info@slutershoeve.nl 
of neem een kijkje op de website 
www.slutershoeve.nl

Astrid Bourgondiën in haar nieuwe 
werkruimte.
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Veel 'Vordense Content' in afsluitende
Toeristenconcert Dorpskerk
VORDEN Op donderdagmiddag 3 
september aanstaande wordt de 
wederom succesvolle zomerse-
rie Toeristenconcerten afgeslo-
ten met veel 'Vordense Content'. 
Dat is ook de titel die dit concert 
heeft meegekregen.

Jurriaan Boerstoel, eigenlijk licht- 
en geluidstechnicus maar ook 
muzikaal opgeleid, begeleidt Dick 
Boerstoel op de vleugel. Dick speelt 
op trompet én bugel. Ze brengen 
muziek van Dvorak tot Bob Dylan. 
En daar tussenin van de Graaff, 
Vizutti, Morricone, Schönberg en 
Jobim. Symone Boerstoel, violiste, 
viooldocente én regisseuse, speelt 
samen met Mirjam Berendsen, de 
huisorganiste van de Dorpskerk, 
een prachtige sonate van een ano-
nieme 17e eeuwse componist 'das 
Jägerhorn'. Hierin worden de vele 
jachthoornsignalen door de viool 
verklankt met het orgel als conti-
nuo-partij.

Iemand uit Vorden zelf een kla-
vecimbel gebouwd, dit prachtige 
instrument klinkt voor het eerst in 
de openbaarheid tijdens dit con-
cert. Wilbert Berendsen, een veel-
zijdig Vordens musicus, bespeelt 

dit instrument met composities 
van Bach en Scarlatti. Ook zal hij 
hierop kort improviseren.

Dezelfde Wilbert Berendsen be-
gint het concert op het Lohmanor-
gel met het Praeludium und Fuge 
in C van J.S. Bach. Verderop in het 
programma speelt hij op het kla-
vecimbel ook nog een Praeludium 
und Fuge in C uit het Wohltempe-

rierte Klavier II, ook van J.S. Bach.
Een programma met vele invals-
hoeken, contrasten en afwisseling.

Aanvang 15.30 uur. Einde 16.30 
uur. Vrije toegang /collecte aan de 
uitgang.
   

 ■ vriendenvandedorpskerk-
vorden.nl

VORDEN Wil jij ook graag toneel-
spelen? Kom voor een gratis proef-
les naar Jeugd en Jongeren Toneel 
Vorden. Vanaf maandag zeven 
september gaat Jeugd en Jonge-
ren Toneel Vorden weer van start 
onder professionele leiding van de 
Vordense Lotte van Dam, gediplo-
meerd docent drama, theaterre-
gisseur en actrice.

In veertien repetities wordt er een 
nieuwe kerstvoorstelling gemaakt, 
waarvan een voorproefje wordt 
getoond op de kerstmarkt en het 
gehele toneelstuk vindt op 14 de-
cember plaats in het Kulturhus. In 
dit 'nieuwe' klassieke toneelstuk, 
geschreven door Marieke Nijman-
ting, (kinder)-boeken schrijfster 
en illustrator, nemen de jongeren 
de leidende hoofdrollen voor hun 
rekening, terwijl de jeugdgroep 
als ensemble optreedt en schit-
tert. Bij de toneelrepetities leer je 
samenspelen, maar ook solistisch, 

met en zonder tekst situaties uit 
te beelden en in een prachtig kos-
tuum en decor op te treden. Gratis 
proefles is op 7 september, voor de 
jeugd (6 t/m 9 jaar) van 15:45 tot 

16:45 uur en de jongeren (10 t/m 
15 jaar) van 17:00 tot 18:30 uur.
   

 ■ www.lottevandam.nl

Jeugd en Jongeren Toneel Vorden zoekt 
nieuwe spelers

Jeugd in prachtige kostuums. Foto: Rob Schmitz. 

Symone Boerstoel. 

Lustrumexpositie van Galerie  
De Burgerij in Vorden
VORDEN Galerie De Burgerij aan 
de Zutphenseweg 11 bestaat in 
september vijf jaar. Aan de lus-
trumexpositie werken drie zeer 
getalenteerde kunstenaars mee, 
Badriah Suzanna Hamelink, 
Sonja de Jongh en Wilco Dragt. 
De opening is zondag 6 septem-
ber om 15.30 uur. Eva Schuur-
man, schrijver van liedteksten, 
proza en gedichten leidt de ex-
positie in.

Water is één van de belangrijk-
ste inspiratiebronnen van Fine 
Art fotograaf Wilco Dragt. Water 
stroomt en beweegt, of staat juist 
stil. Deze voortdurende veran-
dering en voelbare spanning 
vormen een onweerstaanbare 
lokroep, vooral bij grote water-
vlaktes zoals zeeën en grote me-

ren. Met zijn landschapsbeelden 
onderzoekt hij de uitgestrektheid 
van die vlaktes, ze reducerend tot 
vrijwel lege ruimtes waarbij de 
aandacht gericht wordt op een 
enkel element. Zo ontstaan ver-
stilde foto's, die uitnodigen tot 
eigen interpretaties, dromen en 
fantasieën.

De sculpturen van Badriah Su-
zanna Hamelink doen denken 
aan sacrale objecten, waarvan 
het gebruik in vergetelheid is ge-
raakt. De kijker vindt als het ware 
het overblijfsel van een denkbeel-
dig ritueel. Daarbij gaat het alleen 
nog om hoe de menselijke maat 
zich verhoudt tot vorm, ruimte en 
lichtval.
Ze werkt met verschillende steen-
soorten, waaronder marmer. 

Sonja de Jongh beoefent de kunst 
van het Chinees penseelschil-
deren, het Sumi-e, wat letterlijk 
betekent zwarte inktschildering. 
Deze 2000 jaar oude kunstvorm 
is geestelijk geworteld in het Zen 
boeddhisme. Met deze kunst van 
concentratie, duidelijkheid en 
eenvoud laat ze de kracht van 
het weglaten zien: met weinig 
penseelstreken zoveel mogelijk 
uitdrukken. Een model in het 
moment van schoonheid vangen, 
dat is haar uitdaging. Ze werkt 
met zwarte inkt en aquarelverf.

Galerie open vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 - 17.00 en op 
afspraak.
   

 ■ www.deburgerij-vorden.nl

U gaat scheiden. Er moet veel 
geregeld en verdeeld worden. 
Een belangrijk punt daarbij is het 
huis! Een huis heeft vanwege be-
paalde herinneringen een emo-
tionele waarde. Daarnaast is het 
huis ook gewoon geld waard. Is 
de woning de eigendom van u en 
uw ex-partner, dan moet gekeken 
worden of één van beide in de 
woning wil en kan blijven wonen 
of dat de woning verkocht moet 
worden. 

Wanneer één van beide partners in 
de woning wil blijven wonen, moet 
de andere partner worden uitge-
kocht. Hoeveel aan de ex-partner 
moet worden betaald, is afhanke-
lijk van de eigendomsverhouding, 
de eventueel gemaakte huwelijkse 
voorwaarden of de inhoud van het 
samenlevingscontract en natuurlijk 
de (over)waarde van de woning. 
Daarnaast moet de hypotheek wor-
den overgenomen. Hieraan kunnen 
door de bank eisen worden gesteld.
Het kan ook zijn dat de woning 
moet worden verkocht. Dit duurt 
vaak toch wel even en dan is het 
nog de vraag voor welk bedrag de 
woning wordt verkocht. Regelmatig 
is de opbrengst lager dan de hypo-
theekschuld. Soms is het aantrek-
kelijker om samen eigenaar van de 
woning te blijven. Hierover moeten 
dan afspraken worden gemaakt en 
duidelijk moet worden wat de fisca-
le gevolgen zijn van deze regeling. 
Niet altijd blijft het recht op hypo-
theekrenteaftrek namelijk bestaan.
Wordt de woning verkocht of gaat 

één van de partners verder met de 
woning, denkt u er dan wel aan 
om de nieuwe situatie ook vast te 
leggen bij de notaris. Met name 
als één van de partners in het huis 
blijft wonen, gebeurt het met enige 
regelmaat dat een bezoek aan de 
notaris wordt vergeten. De woning 
blijft dan op naam van beide part-
ners staan en dit geldt meestal ook 
voor de hypotheekschuld. Dit levert 
later vaak problemen op. Bijvoor-
beeld als een van de partners een 
ander huis wil kopen. Kortom, heel 
veel beslissingen die u moet nemen 
en zaken die u moet regelen bij 
een echtscheiding. Naast het huis 
moet u immers ook iets afspreken 
over de alimentatie, opgebouwde 
pensioenrechten en mogelijk de 
kinderen. Heeft u hier hulp bij no-
dig of wilt u advies, ga dan naar 
Blankestijn (Notariaat, Advies en 
Mediation). Daar treft u in de per-
sonen van mr. Monique Nijland en 
mr. Jeroen Blankestijn twee onaf-
hankelijke scheidingsadviseurs aan 
die u kunnen begeleiden in het hele 
echtscheidingsproces en uitein-
delijk de verdeling voor u kunnen 
vastleggen. Vanwege de onafhan-
kelijkheid en onpartijdigheid die is 
verbonden aan de functie van no-
taris, is de echtscheidingsnotaris de 
scheidingsbegeleider bij uitstek. 

Wilt u meer weten over dit onder-
werp of heeft u vragen hierover, 
maakt u dan een afspraak. 

Voor meer informatie: 
www.notariszelhem.nl

Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat
V•M•S•N

Doetinchemseweg 71, 7021 BR Zelhem • (0314) 621141 • www.notariszelhem.nl

(Advertorial)

Scheiden: wie kan er in het 
huis blijven wonen?

Na ruim vijftien jaar ervaring 
te hebben opgedaan bij diverse 
producenten van hogedrukreini-
gers, nam Gerhard Bogchelman 
de stap om zijn eigen bedrijf 
te beginnen. Zo ontstond GB 
PumpMaintenance, een jong be-
drijf dat een verfrissende service 
biedt in het onderhouden, repa-
reren en de verkoop van zowel 
nieuwe als gebruikte hogedruk- 
en rioolreinigers en levering van 
onderdelen. 

Bij GB PumpMaintenance kan men 
terecht met machines van Water-
kracht, Frank, Dibo, AT, Kranzle, 
Karcher, Portotecnica, Oertzen, 
Nilfisk Alto, Wap, Stihl, Lamers 
en andere merken. De service 
omvat alle modellen, zowel koud- 
als warmwater uitvoeringen, mo-
biele als stationaire machines.

Vanaf 1 juli is GB PumpMaintenan-
ce gevestigd aan de Gildenweg 2 
te Zelhem, een professionele be-
drijfsruimte die voldoende moge-
lijkheden biedt om door te groei-
en. In de werkplaats kunnen alle 
werkzaamheden uitgevoerd wor-
den, maar GB PumpMaintenance 

levert zijn diensten ook op locatie 
bij de opdrachtgever. Zowel par-
ticuliere als zakelijke opdrachtge-
vers weten het bedrijf inmiddels 
te vinden. Dit zijn onder andere 
bedrijven in industriële reiniging, 
gevelreiniging- en voegbedrijven, 
autogarages en loonbedrijven, 
maar ook agrarische ondernemin-
gen, neem bijvoorbeeld melkvee-
houderijen.

Wie geïnteresseerd is kan tot 1 no-
vember nog profiteren van een in-
teressante kennismakingskorting. 
Bel voor meer informatie en vraag 
naar de voorwaarden.

GB PumpMaintenance 
Mobiel: 06-44406331
E-mail: 
GBPumpmaintenance@gmail.com

(Advertorial)

Hogedruk 2.0:  
GB PumpMaintenance
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Vers belegde broodjes bij Bakerypoint 
tankstation Weulen Kranenbarg

VORDEN Even tanken, olie of gas 
halen en tegelijkertijd de inwen-
dige mens verwennen met een 
vers belegd broodje of een war-
me snack, het kan bij tankstation 
Weulen Kranenbarg in Vorden. 
Van een heerlijke Italiaanse bol 
met gerookte zalm tot een halve 
baguette met brie, sinds begin 
augustus is het allemaal verkrijg-
baar bij het Bakerypoint gedu-
rende de reguliere openingstij-
den van het tankstation.

Er is een ruim assortiment van 
vers belegde broodjes, het aanbod 
frisdranken en warme, hartige 
snacks is uitgebreid én op zondag 
vanaf 09.00 uur zijn er verse Duit-
se broodjes verkrijgbaar. Belegde 
broodjes kunnen doordeweeks 
voor 10.00 uur besteld worden, 
dan kunt u ze vanaf 12.00 uur 
ophalen. Jantine Weulen Kranen-

barg: "Ook is het koffieapparaat 
vervangen en bieden we nu verse 
bonenkoffie".

De indeling van het bemande 
tankstation is volledig veranderd 
sinds de komst van het Bakery-
point. Deze is ruimer van opzet 
doordat de schappen in het mid-
den weg zijn en er is een zitplek 
gecreëerd bij het raam waar men 
rustig even kan genieten van koffie 
met een broodje of snack.

Verder is de website van Bakery-
point in wording, verwacht wordt 
dat deze vanaf oktober online gaat. 
Jantine: "We zijn ook bezig met 
een App, waarmee mensen online 
broodjes bij ons kunnen bestellen, 
en we starten binnenkort met ac-
ties waarbij men bij een koffie en 
broodje een gratis Telegraaf ont-
vangt en een actie waar door mid-

del van zegels vanaf 21 september 
gespaard kan worden voor pluche 
knuffels.".

Kuster Olie tankpas
"Wat verder bijzonder is, is dat wij 
nog steeds een tankwagen hebben 
rondrijden, de meeste tankstati-
ons hebben dit niet (meer)", zo 
vertelt Paul Kuster van Kuster Olie, 
waar Weulen Kranenbarg vorig 
jaar een samenwerking mee aan-
ging. Zo rijdt Wim Neerlaar rond 
om dieselolie bij boeren, loonbe-
drijven en hoveniers op locatie te 
brengen.

"Tevens kan men bij ons terecht 
voor gasflessen voor de barbecue 
en Aspen (2 takt en 4 takt olie),en 
is het voor onze klanten mogelijk 
om met de Kuster Olie tankpas te 
tanken op maar liefst 50 locaties in 
Gelderland".

   

Laatste fase herstel beleving parkbos 
Landgoed Hackfort
VORDEN Landgoed Hackfort is 
landelijk beroemd om zijn voor-
jaarspracht. Om de beleving van 
het parkbos verder te versterken 
wordt er vanaf begin september 
gestart met het opruimen van 
abelen langs de beek. Als dit werk 
klaar is, zullen er dit najaar weer 
duizenden stinzenbollen, zoals 
holwortel, boshyacint, slanke 
sleutelbloem en knikkend vogel-
melk, worden geplant.

De abelen zijn als opslag spontaan 
ontstaan en belemmeren het uit-
zicht op de landschappelijke heu-
vel en het kasteel vanaf de rond-
wandeling over de beekweide. 
Door deze ingreep wordt de zicht-
as hersteld en komen de esdoorns 
op de heuvel in de kasteelweide 
weer mooi in beeld.
Daarna gaat de tuinbaas van Na-
tuurmonumenten aan de slag met 
de voorbereidende werkzaamhe-
den op het plantwerk, als compost 
uitrijden en bodem verbeteren, in 
het gazon achter het kasteel en op 
de heuvels.

Stinzenpaleis
Deze werkzaamheden zijn de laat-
ste fase van het 10-jarig plan om 
de stinzentapijten weer in ere te 

herstellen op Hackfort.Met deze 
aanvulling zijn de bloementapij-
ten in het voorjaar compleet. Dit 
"Stinzenpaleis" is mede mogelijk 
gemaakt dankzij de Robuuste In-
vesterings Impuls van de Provin-
cie Gelderland.Voor het planten 
en onderhouden van het Stinzen-
paleis kan Natuurmonumenten 
altijd nog handjes gebruiken. Bij 
interesse, meld je je aan viagraaf-
schap@natuurmonumenten.nl 
(groene vingers niet nodig).

Uw mening telt
Geniet u van de tapijten met stin-
zenplanten? Natuurmonumenten 
nodigt iedereen die de afgelopen 
jaren een bezoek aan Hackfort 
heeft gebracht, van harte uit zijn 
ervaring te delen. Via www.nm.nl/
onderzoek is de online enquête 
van enkele vragen anoniem in te 
vullen. Hoe meer mensen mee 
doen, hoe beter Natuurmonu-
menten kan inspelen op de be-
hoeftes en wensen!

V.l.n.r. Sharon Arendsen, Tamara van Mierlo, Eline Bargeman, Jantine Weulen Kranenbarg en Paul Kuster.

Prijsverlagingen

0.99
  WEEKEND

2.49
WEEKEND

2.19
WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

PER STUK

5 STUKS

5 STUKS

3 STUKS

PER STUK

PER STUK

500 G

2x 90 g

0.89 0.79
375 g

2.19 1.99
6x 0.117 l

1.69 1.59

8x 30 g

1.49 1.39
150-175 g

2.39 2.29
8x 45 g

1.75 1.59

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Kokosnoot

Om af te bakken.

Pane Milano

360 g

Merguez*

Komkommer

Witte druivenBloemkool

VOOR HUISMERKEN
Bron: Consumentengids juli/aug 2015

4 T/M 6 SEPTEMBER4 T/M 6 SEPTEMBER4 T/M 6 SEPTEMBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Gemarineerde 
varkenshaasspiezen* 
300 g

Triangels 
meergranen

Mediterrane
kaasblokjes

Active drink*

Mini-brownies Zaden of pittenBockworst

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

1.39
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling
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Achterhoekse avond
zaterdag 19 september
vanaf 20.00 uur

De Herberg Vorden organiseert:

met medewerking van

De Sleppers uit Ruurlo 

en

De Trekkebuuls uit Hengelo

20 jaar

Entree  5.-

Harmonicadag
zondag 20 september
vanaf 12.00 uur zaal open Entree gratis

www.deherbergvorden.nl

Voor de 20ste keer, 

geweldig mooie dag genieten 

van harmonica muziek!

Meer dan 25.000 stuks
kleding voor dames

en heren.

HERFST- EN 
WINTER-

COLLECTIE
1.200 herencolberts
800 damesblazers

3000 pantalons
voor dames en heren.
1500 Jacks en jassen

En nog  20.000
stuks overige kleding
voor dames en heren.

ALLES 
TOP KWALITEIT 
uit Engeland, Ierland

en Schotland

Zutphen 
Hoofdvestiging met 

meubelafdeling 
Spittaalstraat 6 en 8 

Openingstijden:
Ma: Gesloten - Di / Wo: 11:00 tot 17:00 uur

Do / Vr / Za: 10:00 tot 17:00 uur 
Zondag: 12:00 tot 16:00 uur

kleding nu

ALLES
voor de

HELFT
Meubels: sterk afgeprijd
Woonaccessoires: 20%

Hoeden/petten: 20%
Schoeisel: 25%

www.engelsewinkel.nl

start vrijdag 4 september 10 uur
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ZUTPHEN

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in 
Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Dit vieren
wij met jou!

  KOM TOT 7 OKTOBER 
GRATIS EN VRIJBLIJVEND 

SPORTEN

op jouw lidmaatschap

Start nu 
en ontvang tot wel

* Vraag naar de voorwaarden, geldig tot 7 oktober.

€ 150 korting

Wil je daarna lid worden? Maak dan gebruik 
van deze geweldige jubileum aanbieding:

Deze jubileum aanbieding is geldig in alle vestigingen.

BRONSBERGEN 27, 7207 AD, ZUTPHEN,T: 0575 82 02 22 ZUTPHEN@AEROFITT.NL
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL
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Optocht Wichmond-Vierakker gewonnen door
Vogelzang met 'Verschrikkelijke Ikke'
WICHMOND Zondag 30 augustus 
vierde het dorp de 50ste optocht 
met verschillende jubileumwa-
gens. Langs de kant van de route 
stond het publiek rijendik te ge-
nieten, want de bouwgroepen 
hadden flink uitgepakt voor het 
jubileum. Schutterskoning 2015 
André Hissink en Knuppelko-
ningin Hermien Rietman zaten 
met hun partners in de koets. 
Muziekvereniging Harmonie 
Vorden zorgde voorop voor de 
muzikale omlijsting, achteraan 
liep Schuttersgilde St. Jan Ke-
ijenborg.

Oranjevoorzitter Freddy Hogen-
doorn heette iedereen van harte 
welkom op deze zeer zonnige mid-
dag. "Vijftigjarige editie, helemaal 
geweldig. Supermooie creaties. Ik 
ben dolblij met zo'n fantastische 
inzet." Locoburgemeester Arno 
Spekschoor vond het mooi om te 
zien dat er zoveel mensen actief 
zijn om zo'n optocht te organise-
ren, evenals de creativiteit van alle 
wagenbouwers. "Dat Wichmond 
zich kenmerkt door grote saamho-
righeid hebben we mogen zien bij 
Zomer in Gelderland," vertelt hij. 
Daaruit bleek hoeveel mensen be-

trokken zijn bij Wichmond en het 
wel en wee van elkaar. "Een com-
pliment voor iedereen die hieraan 
bijgedragen heeft. Ik wens jullie 
allemaal heel veel plezier vanmid-
dag."
De nieuwe juryleden liepen met 
hun rapporten langs de kinderen, 
loopgroepen en de grote wagens 
en stonden ook langs de route op 
te letten. De bouwgroepen had-

den flink uitgepakt om dit jaar, de 
vijftigste optocht, een mooie wa-
gen te maken. Het was een waar 
spektakel met verschillende on-
derwerpen, zoals een vijftigjarig 
jubileum, rampjaar 1672, Asterix 
en Obelix, Heel De Dorpsstraat 
Bakt, Las Vegas, Verschrikkelijke 
Ikke, Pinokkio en Moulin Rouge. 
Veel aandacht was besteed aan de 
kostuums en de voorstellingen op 

en rond de wagens. Later die mid-
dag werden in de tent de prijzen 
uitgereikt. Jury en publiek waren 
het dit jaar niet eens: Vogelzang 
met 'Verschrikkelijke Ikke' kreeg 
van de jury de meeste punten, de 
publieksprijs ging naar Jong Vier-
akker met 'Astrix en Obelix'.

Uitslag wagens
Grote wagens: 1. Vogelzang met 
'Verschrikkelijke Ikke', 258.5 pun-
ten, 2. Lankhorsterstraat achter 
met 'Rampjaar 1672' met 251 pun-
ten, 3. Jong Vierakker met 'Astrix 
en Obelix', 244 punten. Loopgroe-
pen: 1. Beekstraat met de acht-
baan Kiek ze Goan!, 2. Heerlerweg 
50 jaar optocht. De publieksprijs 
ging ook naar Jong Vierakker met 
Astrix en Obelix.
Tot slot nog de uitslagen van de 
oriënteringsfietstocht, 367 deelne-
mers: 1. Willy ter Bogt, 2. Nout Nij-
enhuis, 3. gedeelde derde plaatsen 
Ida Somsen, Bennie Hartemink, 
Evelien Hartemink, 4. Sebastiaan 
Hamer, 5. Nol Nijenhuis en Betsie 
Nijenhuis, 6. Jolien Hartemink, 7. 
Bennie Wolbrink en Oda Nijen-
huis, 8. Gert jan Loman en Bennie 
Nijenhuis, 9. Robert Kornegoor en 
Gerrie Wolbrink.

VORDEN Onder de titel 'over al-
les uit niets' exposeren in Gale-
rie Agnes Raben in Vorden van 6 
september t/m 11 oktober 2015 
beeldend kunstenaar Jessica 
Muller uit Zutphen en beeldhou-
wer Ben Oldenhof uit Amster-
dam.

De titel 'over alles uit niets' ver-
wijst zowel naar de inhoud van 
het werk van beide kunstenaars 
als naar hun persoonlijke opvat-
tingen, drijfveren en werkwijzen 
die er aan ten grondslag liggen en 
bij het maakproces een rol spelen. 
Galerie Agnes Raben is tijdens 
exposities open van vrijdag t/m 
maandag van 11.00 - 17.00 uur en 
op afspraak. Zie voor meer info 
www.galerieagnesraben.nl.

Jessica Muller (1963) complexe en 
ruige schilderijen lijken imaginai-
re coulisselandschappen en da-
gen de kijker uit om op avontuur 

te gaan. Tijdens het proces van 
het schilderen blijft de kunstenaar 
doorlopend het werk ontrafelen, 
onthullen en ontdoen van associ-
aties om zo tot nieuwe samenstel-

lingen te komen. 'Ik deconstrueer 
het beeld steeds opnieuw en mo-
delleer olieverf, mijn materiaal, in 
onbekende ruimte, maar zelf ben 
ik gevuld met alles wat er al is'.

Ben Oldenhof (1955) De sculptu-
ren van Oldenhof strelen en prik-
kelen tegelijk, zowel het oog als 
de tastzin. Het materiaal waar hij 
mee werkt vindt hij in zijn directe 
omgeving. Dit kan van alles zijn 
en meestal is het als onbruikbaar 
of waardeloos aan de straat ge-
zet. Losse voorwerpen of delen 
omwikkelt hij met ijzerdraad en 
spelenderwijs combineert en ver-
bindt hij deze tot een nieuw auto-
noom beeld dat gehuld is in een 
spel van lijnen. Zijn werk doet een 
beroep op de kijker om anders te 
gaan kijken, om los te raken van 
geconditioneerd kijken.

Jetteke Bolten-Rempt, oud-direc-
teur Stedelijk Museum De Laken-
hal Leiden, opent de expositie op 
zondag 6 september om 15.00 uur. 
Inloop vanaf 14.30 uur. Beide kun-
stenaars zijn bij de opening aan-
wezig.

Abstract werk 'Alles of Niets' van Jessica Muller en 
Ben Oldenhof in Galerie Agnes Raben

Abstracte sculptuur van Ben Oldenhof. 

Winnaar van de jury: Vogelzang met 'Verschrikkelijke Ikke'. 

Meer dan 100 musici en dansers werken samen aan 
bruisende sfeer Zuid Europa
VORDEN Zoals bijna iedereen in-
middels wel opgemerkt of gelezen 
heeft, presenteert Cultuurfonds 
Vorden weer een prachtig concert 
op zaterdag 5 en zondag 6 sep-
tember: een groots Promsconcert. 
U heeft de afgelopen weken vast 
onze stier, El Toro, gezien op ver-
schillende plekken in Vorden.

Het wordt een spetterende voor-
stelling met fantastische muziek 
voor jong en oud, zowel popu-
lair als klassiek, met dans, mooie 
plaatjes en een vlotte presentatie. 
Meer dan 100 musici en dansers 
werken samen voor een bruisende 
sfeer zoals die in Zuid Europa ge-
woon is.

Zoals Onno Kramer, van A dónde 

Vas, het omschreef:"Tijdens het 
proms concert komt muziek en 
dans uit het warme zuiden naar 
het gezellige oosten"

Kaarten
En gezellig gaan wij het in Vorden 
maken. Voor u als bezoeker een 
genot om te komen kijken en luis-
teren, dus koop dat kaartje bij de 
VVV of Bruna in Vorden en maak 
dit unieke Proms oncert mee op 5 
of 6 september bij Kulturhus het 
Dorpscentrum.

Voor meer informatie, zie de web-
site van het Cultuurfonds Vorden.
   

 ■ www.cultuurfondsvorden.nl

Optreden 
Vrouwen Fier
KRANENBURG/VORDEN Zondag-
middag 13 september, tussen 
14.00 en 15.00 uur, verzorgt 
het koor 'Vrouwen Fier' uit 
Rietmolen een optreden in 
het Heiligenbeeldenmuseum 
aan de Ruurloseweg 101 te 
Kranenburg/Vorden.

Het repertoire van Vrouwen 
Fier bestaat uit enkele Maria-
liederen, Engelstalige songs 
van het Schotse eiland Ilona 
en delen uit de Nederlands-
talige Sylvestermis voor vrou-
wenkoor. Als de tijd het toelaat 
zullen nog delen uit een klein 
Requiem worden gezongen. In 
het Heiligenbeeldenmuseum 
wordt dit jaar in een bijzondere 
expositie 'Het levenswerk van 
Henk Ensink' tentoongesteld. 
Belangwekkende onderdelen 
uit deze religieuze collectie zijn 
nu te bewonderen, ook wordt 
een speciaal aan hem gewijd 
klankbeeld vertoond. Op zater-
dag 12 en zondag 13 september 
is het tevens Monumentendag. 
Een mooie gelegenheid om een 
kijkje te komen nemen in deze 
oudste nog bestaande Cuypers-
kerk, welke dit jaar prachtig is 
gerestaureerd. Tijdens optre-
dens in het museum geldt de 
normale toegangsprijs.

Gelderse museumdag
Op zaterdag 24 oktober is er 
weer de Gelderse museumdag. 
Op deze dag is het Heiligen-
beeldenmuseum ook geopend 
en vindt er inmiddels voor de 
derde maal een verkoopdag 
van religieuze voorwerpen 
plaats. Het museum is geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur op dins-
dag, donderdag en zondag tot 
en met donderdag 29 oktober, 
alsmede op Monumentendag 
12 en 13 september en de Gel-
derse Museumdag zaterdag 24 
oktober.
   

 ■ heiligenbeeldenmuseum.nl

   

Celtic Wind 
Kasteel Hackfort
VORDEN - Op zaterdagavond 12 
september is Ierse folkmuziek 
in de stijl van de Dubliners, 
Christy Moore en The Corrste 
beleven op Kasteel Hackfort 
van Natuurmonumenten. Het 
repertoire van Celtic Wind is 
sterk afwisselend door stevige 
songs, ingetogen ballades en 
instrumentale reels, jigs en 
hornpipes.

De muziek wordt op akoesti-
sche wijze gebracht in de basis-
combinatie gitaar, mandoline, 
viool en bodhran (percussie) 
en bestaat uit Ierse traditionals 
en modernere Ierse songs. De 
folkgroep komt uit de Liemers 
en is geïnspireerd door de vele 
stijlen van de Ierse muziek. De 
muziek van Celtic Wind is zo-
wel actief als passief te beluis-
teren, maar het best actief te 
ondergaan. De groep is op zijn 
best bij een actief publiek, dat 
er een echte Ierse sessie van wil 
maken.

Aanvang: 20:00 uur. Leden Na-
tuurmonumenten: 15 euro; 
voor niet leden € 20,00. Aan-
melden via de website. 
   

 ■ natuurmonumenten.nl/
activiteiten
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Vorden start seizoen 2015-2016 met
afscheidswedstrijd Erik Oldenhave

VORDEN Vrijdagavond 4 septem-
ber om 19.30 uur wordt er een 
afscheidswedstrijd voor Erik Ol-
denhave gespeeld tussen het 1e 
elftal van v.v. Vorden en enkele 
oud 1e teams waarin Erik in alle 
17 jaar in heeft gevoetbald. Er 
worden drie 'helften' van 25 mi-
nuten gespeeld waarin het 1e elf-
tal tegenstand krijgt van het 1e 
team uit 1998, uit 2002 en 2007, 
alle drie 1e elftallen waarin Erik 
ook heeft gespeeld en waarmee 
hij is gepromoveerd. Na de wed-
strijd is er vanaf 21.00 uur een 
feest in de kantine waarin na-
tuurlijk wordt nagepraat over de 
wedstrijd en de carrière van Erik, 
maar waar de vereniging tevens 
het voetbaljaar opent en een 
startschot geeft aan het seizoen 
2015-2016.

Erik Oldenhave heeft in het afgelo-
pen succesvolle seizoen zijn laatste 
wedstrijd gespeeld voor Vorden 1 
en met het kampioenschap in de 
3e klas neemt hij afscheid na 17 
jaar en hier zal dus op passende 
wijze bij stil worden gestaan. Met 
40 oud spelers waarmee hij samen 
met het huidige 1e en 2e elftal van 
v.v. Vorden in al die jaren mee heeft 
gespeeld, zal hij nog één keer het 
shirt van het 1e elftal aantrekken. 
Wellicht dat hij ook nog een helftje 
met de 'oudjes' mee zal doen en 
dan zal er daadwerkelijk een streep 
worden gezet onder zijn prachtige 
carrière in het 1e elftal. Erik begon 
bij de pupillen van v.v. Vorden in 
1985 en werd op 12-jarige leeftijd 
gescout door de Graafschap toen 
hij in Vorden D1 speelde. Bij de 
club uit Doetinchem heeft hij 4 jaar 
gespeeld en toen hij er voor koos 
om weer terug te gaan naar zijn ou-
de club v.v. Vorden was hij 16 jaar, 
maar in dat betreffende seizoen 
niet speelgerechtigd voor v.v. Vor-
den. Hij trainde mee met de groep 
van de toenmalige trainer Peter 

Jansen en een jaar later debuteer-
de hij op 17-jarige leeftijd in het 1e 
elftal. In 1998 promoveerde hij met 
het 1e elftal naar de 4e klas, in 2002 
naar de 3e klas, in 2007 werd hij 
kampioen in de 4e klas en in 2012 
promoveerde hij wederom naar de 
3e klas. Als klap op de vuurpijl werd 
hij afgelopen seizoen in zijn laatste 
jaar in het 1e elftal kampioen met 
het 1e elftal in de 3e klas. In 2009 
werd hij gedwongen om te stoppen 
met voetbal in verband met een 
gecompliceerde knieblessure. Na 
een zware operatie waarbij zijn on-
derbeen door midden is gezaagd 
om de stand van zijn knie weer 
goed te krijgen, maakte hij geheel 
tegen de verwachting in tijdens de 
winterstop van 2011-2012 zijn ren-
tree weer in het 1e elftal. Vanaf dat 
moment heeft hij dus nog 3,5 jaar 
in het 1e elftal gespeeld en samen 
met trainer Michel Feukkink een 
prachtige promotie en een gewel-
dig kampioenschap meegemaakt.

Vrijdagavond om 19.30 uur zal er 
een speciale afscheidswedstrijd 
zijn voor de speler met de meest 
uitgebreide erelijst in de historie 

van de vereniging en wij roepen 
dan ook iedereen die op de één 
of andere wijze betrokken is bij 
onze vereniging en Erik een warm 
en sportief hart toedraagt om vrij-
dagavond naar ons Sportpark te 
komen en gezamenlijk deze avond 
bij v.v. Vorden mee maakt.

Vanaf 21.00 uur is er een speci-
aal feest in de kantine en onder 
de overkapping en zal er gezorgd 
worden voor een natje en een 
droogje en muziek. Tijdens deze 
feestavond zal er een klap worden 
gegeven op het seizoen 2015-2016 
dat de historie in zal gaan als het 
1e seizoen in de 2e klas KNVB en 
waarin Vorden A1, B1, C1 en F1 in 
de 1e klas zullen spelen en de D1 
en de E1 in de hoofdklasse. Met 
maar liefst 35 teams, waaronder 
twee meidenteams (C+B) en drie 
35+ teams en 1 Mini F-team, zal het 
ieder weekend een drukte van be-
lang zijn op ons Sportpark 't Grote 
Veld en hopen wij samen met onze 
510 leden, 165 vrijwilligers en vele 
toeschouwers en supporters weer 
te kunnen genieten van de voet-
balsport in Vorden.

Duivenberichten van 28 
en 29 augustus
BRONCKHORST Uitslagen van de 
vluchten van de drie duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo. Zaterdag 29 
augustus stond een jonge dui-
venvlucht vanuit Niergnies op 
het programma, zondag 30 een 
vlucht jonge en oude duiven sa-
men, vanuit Tongeren.

PV De Koerier Zelhem
Zaterdag 29 augustus zijn door 
zes liefhebbers in totaal 70 jonge 
duiven gelost in Niergnies, een ge-
middelde afstand tot Zelhem van 
rond de 299 km. Het startschot 
klonk om 09.00 uur. De snelste 
duif is geklokt om 13.02.07.

Uitslag
De uitslag van de top 10 ziet er als 
volgt uit: H. Niesink 1-4-6-7-9-10, 
H. Wassink 2-3-5, M. Burghout 
8. Zondag 30 augustus stond een 
natourvlucht op het programma.

De duiven moesten komen van-
uit het Belgische Tongeren, door 
18 liefhebbers zijn er in totaal 357 
duiven ingezet. De gemiddelde af-
stand tot Zelhem zat rond de 146 
km. De uitslag bestaat uit een to-
taaluitslag van jonge en oude dui-
ven samen. Het startschot klonk 
om 10.30 uur. De snelste duif is 
geklokt om 12.24.36.

Uitslag
De uitslag van de top 10 ziet er als 
volgt uit: A. Kamperman 1-2-3-4, 
H. Wassink 5-6-8-9, W. Meijerman 
7, S. Niesink 10.

PV Vorden
De jonge duiven gingen dit week-
end naar Niergnies, 304 km, ge-
middelde snelheeid 78 km/uur. 
Ashley Eykelkamp behaalde een 
grandioze overwinning zowel in 
kring als afdeling van meer dan 
3400 duiven.

Uitslag
Uitslag: Ashley Eykelkamp 1-2-10, 
Ria Luesink 3-8, H.B.M. Hoksber-

gen 4-5, Marc Tiemessen 6-7-9.
De natour ging naar Tongeren, 160 
km, snelheid 76 km/uur.

Uitslag natour
Uitslag: Wederom Ashley Eykel-
kamp 1-2-6-7-8-9-10-13-14-15, 
Marc Tiemessen 3-4-19, Roy 
Schipper 5, Henk Stokkink 11-12-
20, Ronny de Beus 16, D.J. Gotink 
17, Martijn Schuerink 18.

PV Steeds Sneller Hengelo
Zaterdag 29 augustus hebben 99 
jonge duiven van 7 deelnemers 
gevlogen vanuit Niergnies.

Uitslag
E. Koers (5/16) 1-5-7-15-20, R. 
Koers (8/20) 2-3-8-9-16-17-21-23, 
L. Te Stroet (8/20) 4-10-11-12-14-
18-19-24, A.H.J. Peters (1/17) 6, G. 
Duitshof (2/11) 13-25, J. Teunissen 
(1/6) 22.

Zondag 30 augustus vlogen 181 
duiven van twaalf deelnemers de 
natourvlucht vanaf Tongeren. Er 
is een uitslag totaal, oud en jong 
samen en een uitslag van alleen 
oude duiven.

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

Van negen deelnemers vlogen 
80 oude duiven de natour vanuit 
Lommel.

Uitslag
Uitslag alleen oude duiven: R. 
Koers (6/8) 1-2-3-6-17-18, L. Te 
Stroet (3/16) 4-11-20, G. Duitshof 
(3/12) 5-9-12, S.E.J. Bergervoet 
(1/3) 7, J. Teunissen (2/10) 8-10, 
W. Willemsen (4/7) 13-14-15-16, 
A.H.J. Peters (1/5) 19.

VORDEN Op 12 september viert 
het Vordens Tennis Park het feit 
dat het 40 jaar geleden is opge-
richt. Sinds 1993 ligt het park op 
een prachtige locatie in Vorden, 
vlak over het spoor aan de Over-
weg 20.

De vereniging beschikt over 6 ba-
nen met kunstgras, verlichting, 
minitennisbaan, twee oefenmu-
ren, mooie tribunes en ruime ter-
rassen. Kortom de vereniging is in 
het bezit van één van de mooiste 
parken van de regio.

Tennisseizoen
Gedurende het tennisseizoen (zo-
mer en winter) zijn er volop activi-
teiten voor zowel beginnende als 
gevorderde spelers. Tennislessen 
worden vanaf 5 oktober verzorgd 
door 'Dijkman Tennis'.

Nieuwe leden
Tijdens één van de vele toernooien 
of competities, maar ook tijdens 
doordeweekse avonden is de kan-
tine het gezellige middelpunt van 
de club. De vereniging is er trots 
op dat hier door de leden veelvul-
dig gebruik van wordt gemaakt. 
Ondanks al deze gezelligheid is 
er nog altijd ruimte voor nieuwe 
leden. Oriënteert u op de website 
van het Vordens Tennis Park. Voor 
het lustrumfeest op 12 september 

nodigt de vereniging hierbij alle 
(oud)leden uit om het veertig jarig 
bestaan van de club te vieren.

Programma lustrumfeest
14.00 uur: Ontvangst van de jeugd

14.30 uur: Verrassingsspelletjes 
voor de jeugd

15.30 uur: Ontvangst van de seni-
orleden en oudleden

16.00 uur: Demonstratiepartij 
(Subtop Nederland)

18.00 uur: Diner overlopend in 
feest met livemuziek van de band 
"Verdwaald"

Meer informatie en opgave
Voor opgave, laat even weten met 
hoeveel personen u komt. U kunt 
zich opgeven via onderstaand e-
mailadres. Wilt u meer informa-
tie, kijk dan op de website van het 
V.T.P.
   

 ■ lustrum2015@hotmail.com 
www.vordenstennispark.nl

Vordens Tennispark bestaat 
veertig jaar

Paul Wijers, Ilse Winkel, Gerwin Besselink, Martine Dijkman en Lisette Wendels. 

Erik Oldenhave, de speler met de  meest uitgebreide erelijst, hier op handen gedragen.

Parkeren en kaas 
De zomer was goed. Zowel bij 
mooi als bij minder mooi weer 
was het geregeld gezellig druk 
in de binnenstad van Zutphen. 
Ook veel buitenlandse toeristen 
wisten de kaaswinkel te vinden. 

Het is te hopen dat ze niet met de 
auto zijn gekomen, want dát is 
hier knap lastig geworden: sinds 
de introductie van de nieuwe par-
keerautomaten begin dit jaar is 
parkeren voor (buitenlandse) toe-
risten een ramp. Hun bankpassen 
werken veelal niet en de informa-
tie bij de automaten is alleen in 
het Nederlands. Probeer dát als 
toerist maar eens te snappen! Een 
adequate oplossing moet nog ko-
men. Jammer voor zowel Zutphen 
als de toerist.

Ook kaas wordt ‘geparkeerd’. Al-
leen heet het dan ‘rijpen’. En dit 
rijpen van kaas is minstens zo be-
langrijk voor de smaakontwikke-
ling van de kaas als het maken van 
de kaas zelf. 

De temperatuur, luchtvochtigheid, 
luchtcirculatie en beheer in het 
pakhuis bepalen mede de kwali-
teit van het eindresultaat. Ook het 
steeds keren en opnieuw behan-
delen van de korst leveren hun bij-
drage aan een prachtig resultaat, 
de perfect smakende (boeren)
kaas. 

Met de nodige regelmaat wordt 
de smaak gecontroleerd: met een 
kaasboor neemt de keurmeester 
een monster van de kaas. Pas als 
de smaak op z’n best is, wordt de 
kaas verhandeld. Op dit moment 
is de overjarige boerenkaas er een 
smakelijk voorbeeld van. Pittig 
van smaak, lekker knisperende ei-
witkristallen, een tikje nootachtig 
met een klein bittertje. En nog pri-
ma te schaven. 

Laat voor u een plakje schaven in 
de winkel en keur deze kaas zélf. 
Genieten gaat vaak over in kopen!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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Opening Open Monumentendagen 
2015: lezing restaureren schilderijen
ZELHEM Woensdag 9 september, 
20.00 uur (zaal open om 19.30 
uur) wordt in het teken van het 
thema 'Kunst & Ambacht' een 
bijzondere lezing gegeven over 
'Restaureren van schilderijen' 
door de heer Jan Broekhoff 
(Nijmegen) in museum Smede-
kinck, Pluimersdijk 5 te Zelhem. 
De avond is voor iedereen gratis 
toegankelijk (inclusief een kopje 
koffie).

Aan de hand van diverse schilde-
rijen vertelt Jan Broekhoff, schil-
derijen restaurator van Museum 
Het Valkhof te Nijmegen 'Waar-
om een schilderij moet worden 
schoongemaakt, welke chemica-
liën hiervoor gebruikt worden en 
welke onderzoeken hieraan vooraf 
gaan?' Tevens wordt een aantal 
objecten getoond waarop te zien 
is hoe chemicaliën hierop werken 
en van invloed zijn. Welke oplei-
ding moeten gevolgd worden om 
een museumrestaurator te mogen 
zijn en om aan meesterstukken te 
kunnen werken.
De lijst is een belangrijk onderdeel 
van een schilderij. Als hier bijvoor-
beeld delen van weg of stuk zijn 
hoe wordt dit dan gerestaureerd 

en waarmee? Hoe worden lijsten 
met bladgoudvergulding aange-
vuld?

Kunstwerken op papier zijn veelal 
verbruind of er zitten teveel zuren 
in waardoor het papier afbrokkelt. 
Hoe wordt dit papier ontzuurd en 
weer gebonden zodat het weer 
toonbaar is.
Tijdens deze lezing komen er altijd 

veel vragen aan de orde, hierop 
wordt in begrijpelijke termen ant-
woord gegeven. Tevens kunnen de 
aanwezigen kunstwerken meene-
men welke door de heer Broekhoff 
zullen worden beoordeeld op de 
mogelijkheden van restauratie en 
de te verwachten kosten hiervan.
Uit ervaring blijkt dat dit een bij-
zonder boeiend onderdeel van 
deze avond zal worden.

Zaal van Victor de Stuers
In het bouwhuis 
de Wiersse
VORDEN Op zaterdag 12 septem-
ber is er van 11.00 tot 16.00 uur 
een unieke gelegenheid om de 
onlangs gerestaureerde Grote 
Zaal van Victor de Stuers op De 
Wiersse te bezoeken.

De wanden van de Grote Zaal zijn 
boven de lambrisering bedekt met 
goudleer uit Mechelen, gemaakt 
rond 1700. Zij bestaan uit vier-
kante runderhuiden waarop, naar 
Spaans voorbeeld, 'goudglans' van 
bladzilver en kleur met olieverf is 
aangebracht. Karakteristiek voor 
Vlaams goudleer is het reliëf dat in 
het leer is gedrukt.

De 17de-eeuwse tapijten in de pa-
nelen van de lambrisering bestaan 
uit onderdelen van tapijten die al 
uit elkaar waren gesneden toen 
Victor de Stuers ze kocht.

Zij vertellen het verhaal van De-
cius Mus, een vroeg Romeinse 
consul, die na een droom zichzelf 
bewust opofferde in de strijd tus-
sen de Romeinen tegen hun vijan-
den de Latijnen. Zij zijn geweven 
in wol en zijde naar het ontwerp 
van Peter Paul Rubens' olieverf-
schilderijen, die nu in het Liech-
tenstein Paleis in Wenen hangen.

Tussen 1994 en 2015 is gewerkt om 
een voor een de diverse interieu-
ronderdelen van de Zaal te her-
stellen: de wandbetimmeringen, 
de zandstenen kariatiden (Adam 
en Eva), de twee Delftse polychro-
me tegeltableaus in de schouw 
voorstellend 'water' en 'vuur' en 
de drie kroonluchters. Ook zijn de 
schilderijen 'Diana en Endymion' 
door Luca Giordano en de 17de-
eeuwse portretten geconserveerd.

De paneeltjes gebrandschilderd 
glas in de grote ramen tonen al-
ledaagse voorstellingen zoals een 
scheepstimmerwerf, scenes uit de 
Bijbel en de mythologieën bewer-
kingen op glas van prenten van 
Maarten van Heemskerck, Hen-
drick Goltzius en Abraham Bloe-
maert. Zij zijn van oorlogsschade 
hersteld.

De aankleding van de Grote Zaal 
is stuk voor stuk verzameld door 
Victor de Stuers en aan het eind 
van de 19e eeuw ingepast in zijn 
huis in de Parkstraat, dicht bij zijn 
werk in Den Haag. Zijn marmeren 
buste houdt de wacht over de Zaal. 
Hiertegenover staan twee koperen 
bustes, eveneens van vechters: 
zijn vader Hubert en diens broer 
François. Als jonge krijgslieden 
hebben zij te Waterloo gevochten: 
één als Rode Lancier van de garde 
van Napoleon, de ander onder het 
bevel van de Prins van Oranje.

In de jaren na het overlijden van 
Victor de Stuers in 1916 heeft zijn 
enig kind Alice de Grote Zaal ver-
plaatst naar een speciaal ervoor 
ontworpen ruimte in het bouw-
huis van De Wiersse.
In hetzelfde tijdperk heeft zij, sa-
men met haar echtgenoot W.E. 
Gatacre, de internationaal beken-
de tuin en het park hun huidige 
vorm gegeven. Tussen 1994 en 
2016 is de Grote Zaal meegeno-
men in het restauratieprogramma 
voor huis, tuin en landgoed onder 
leiding van Victor de Stuers' eni-
ge kleinkind E.V. Gatacre en zijn 
vrouw Laura.

Het goudleer behang is gecon-
serveerd, beschadigingen zijn 
hersteld met kalfsleer en perka-
mentlijm. Speciaal ervoor ontwik-
kelde frames met verende randen 
van aluminium zijn gebruikt om 
het goud leer in twee richtingen 
te laten glijden. Hierdoor kan het 
leerschommelingen in tempera-
tuur en luchtvochtigheid door-
staan zonder zijn strakheid als 
muuraankleding te verliezen. De 
tapijtfragmenten zijn eerst tegen 
ongedierte ingevroren, daarna 
gereinigd en is er een katoenen 
steunweefsel aan de achterkant 
aangebracht.

De restauratie van het goudleer 
en de tapijten is uitgevoerd in op-
dracht van de Stichting Landgoed 
de Wiersse, mede mogelijk ge-
maakt door financiële steun van 
de provincie Gelderland, de Bre-
dius Stichting, de M.A.O.C. Gravin 
van Bylandt Stichting, de Stichting 
Bonhomme Tielens en de Stich-
ting Prins Bernhard Cultuurfonds.

Programma 12 en 
13 september
BRONCKHORST Geopend van 
11.00-17.00 uur:

• Presentatie en demonstratie van 
restauratie ambachten/bedrijven 
op 'de Vriezenhorst' bij Timmer- 
en aannemersbedrijf De Vries, 
Zelhemseweg 14 te Hummelo. Er 
zal onder andere aandacht zijn 
voor ambachtelijk smeedwerk, 
glas in lood werken, rietdekken, 
voegtechnieken, steenhouwen, 
traditioneel timmer- en metsel-
werk, koperslaan, leidekken, hout- 
en marmer imitatie schilderen.
• In het bouwhuis van 'de Wiersse' 
is alleen op zaterdag gelegenheid 
om de onlangs gerestaureerde 
Grote Zaal van Victor de Stuers te 
bezichtigen.
• Museum Smedekinck, Pluimers-
dijk 5 te Zelhem. Activiteiten in 

het kader van het thema. Onder 
andere de expositie 'Smedekinck, 
rijk aan ambachten', voorts de-
monstraties oude ambachten zo-
als onder andere spinnen, weven, 
stoelen matten, Grolse wanten en 
mutsen breien, knipmutsen ma-
ken. Op zaterdag een bijzondere 
fietstocht langs diverse bedrijven 
in en om Zelhem. Ook de molen in 
de Wittebrink is dan opengesteld.
• Diverse activiteiten in het oude 
stadje Bronkhorst, waaronder 
in het Kunstgemaal op de IJs-
seldijk exposities van werk van 
Floris Hovers en Bas Meerman. 
Ook het naastgelegen gemaal van 
het Waterschap Rijn en IJssel zal 
zijn deuren openstellen en men 
kan tevens kennis nemen van de 
nieuw aangelegde 'vistrap'. In het 
koetshuis aan de Kasteellaan 5 is 
een boeiende expositie te zien van 
inwoner architect/graficus Hans 
Schuppers.
• De Bronkhorster molen aan de 
Spaensweertweg 1 is op zaterdag 

open van 10.00-17.00 uur.
• In Rha is beide dagen Brouwerij 
Rodenburg geopend, waar u kunt 
kennis nemen van de bijzondere 
ambachtelijke bieren van Steve 
Gammage. Ook de molen op Rha 
is speciaal voor u geopend.
• In de Dorpskerk te Vorden is 
een eenmalige expositie over de 
opgravingen in de kerk in 2011. 
Hierbij zijn bijzondere muntjesge-
vonden welke getoond zullen wor-
den. Op zondag wordt om 16.00 
uur een concert gegeven door de 
Jachthoornblazers van 't Medler 
en is er een optreden door Mirjam 
Berendsen (piano) en Symone 
Boerstoel (viool).
• In Laag-Keppel is het bekende 
watermolencomplex in bedrijf te 
bezichtigen. Water en wind vor-
men hier een twee-eenheid. Mole-
naar Minor vertelt u er graag over.
• Bij Smederij Oldenhave aan de 
Bedrijvenweg te Vorden zijn al-
leen op zaterdag demonstraties 
van restauratieambachten.

Open Monumentendagen 2015 in de 
gemeente Bronckhorst

Jan Broekhoff tijdens de restauratie van het laatste avondmaal.

Open Monumentendagen 2015 in de 
gemeente Bronckhorst

Programma 9 
september
ZELHEM Woensdag 9 september, 
20.00 uur (zaal open om 19.30 
uur).

De Open Monumentendagen 
worden gestart met een speciale 
lezing, dit keer gehouden in mu-
seum Smedekinck te Zelhem. In 
het teken van het thema 'Kunst 
& Ambacht' vertelt de heer Jan 
Broekhoff uit Nijmegen over het 
restaureren en conserveren van 
schilderijen en prenten.
De avond is voor iedereen gratis 
toegankelijk (inclusief een kopje 
koffie).Open Monumentendagen: diverse activiteiten in het oude stadje Bronkhorst.

De zaal van Victor de Stuers in bouwhuis de Wiersse.

Contact Bronckhorst Noord 11Dinsdag 1 september 2015



 

 Waarom goede autobanden zo belangrijk zijn
    Moderne auto’s zijn voorzien van vele 
veiligheidssystemen. Toch zijn het de 
banden die onderweg het enige contact 
vormen tussen u en de weg. Om die reden 
maken goede banden het verschil in vei-
ligheid, brandstofverbruik en rijplezier.

    Elke band raakt de weg met een oppervlak 
dat ongeveer zo groot is als een ansicht-
kaart. Autobanden vertolken tijdens iedere 
rit de hoofdrol: ze vangen de onregelmatig-
heden op in het wegdek en dragen daarom 
in hoge mate bij aan uw rijcomfort. Het 
overbrengen van aandrijf- en remkrachten 
is ook de taak van het ronde rubber; dankzij 
de banden kunt u veilig rijden en remmen.

    Zo is het ook met sturen: uw banden zor-
gen ervoor dat u goed door de bocht kunt. 
Omdat autobanden zo’n belangrijke rol 
spelen, maken goede banden het verschil 
onderweg. Te weinig profiel (minder dan 
3 mm) zorgt voor een langere remweg en 
een slechte afvoer van water op een nat 
wegdek. Gladde banden geven bovendien 
een verhoogd risico op aquaplaning (ab-
rupt drijven door gripverlies) of zelfs in de 
slip raken. Ook de juiste bandenspanning 
heeft een groot aandeel in het rijplezier en 
het veilig rijden. Een te zachte band zorgt 
ervoor dat auto onvoorspelbaar reageert in 
bochten of bij een uitwijkactie. Ook neemt 
het brandstofverbruik duidelijk toe omdat 
de auto zwaarder rolt. Wilt u weten hoe het 
met uw banden is gesteld?

    Raadpleeg één van de kundige autobedrij-
ven in de Achterhoek en laat u voorlichten 
over de staat van uw banden. Zij kunnen u 
ook adviseren over de aankoop van de juis-

te zomer- en winterbanden. Globale vuist-
regel is dat winterbanden veiliger zijn dan 
zomerbanden vanaf 7 graden of kouder, 
omdat het profiel en de andere rubbersa-

menstelling van winterbanden voor meer 
grip zorgen. Wilt u af van het wisselen van 
zomer- naar winterbanden? Diverse mer-
ken maken uitstekende all season banden.

       

        

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

RENAULT  SCÉNIC  
2.0-16V BUSINESS

LINE 114.723 KM

€  7.950

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

                                www.autolangwerden.nl

• Personen- en bedrijfsauto’s
• In- en verkoop, nieuw en gebruikt
• APK-Keuring
• Onderhoud en reparatie
• Schadetaxatie en schadeherstel
• Ruitreparatie en ruitvervanging
• Vervangend vervoer/verhuur

Boeninksteeg 14, Doetinchem - Zelhem
(0314) 32 44 53

Enkele occasions uit onze voorraad:                                 Bekijk al onze occasions online!
Chevrolet Matiz Spirit 08-2007 67.728 Km Zwart 3.895,--
Ford Focus Wagon Titanium Edition 01-2012 203.564 Km Grijs 10.450,--
Mini Cooper Chili 06-2005 120.207 Km Rood 6.999,--
Opel Agila Edition Style Automaat 07-2011 4.719 Km Groen 13.350,--
Opel Astra Business 03-2012 107.275 Km Grijs 12.950,--
Opel Astra GTC Enjoy 08-2005 153.309 Km Blauw 5.950,--
Opel Corsa Design Edition 11-2013 11.969 Km Zwart 12.495,--
Seat Leon Sport 01-2011 83.622 Km Zwart 12.750,--
Seat Ibiza Sport 02-2011 110.945 Km Geel 8.995,--
Saab 93 Business Edition Automaat 04-2002 173.265 Km Zwart 3.495,--
Volkswagen Polo Trendline 03-2013 55.025 Km Grijs 12.950,--
Volkswagen UP! High UP! 06-2012 30.538 Km Zilvergrijs 8.999,--

WWW.GARAGETEERINK.NL

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Voor meer informatie: 0314-622556
www.Lidy.nl

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

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

Voor Benzine & Diesel uitvoeringen

GRATIS
Airco controlebeurt 

airco vulling e 75,-

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



 

        

www.autobedrijfmelgers.nl

RENAULT CLIO 1.2 
COLLECTIONS 

8.440 KM 
2014 

€ 13.450,-

FIAT 500 1.2 LOUNGE 85.857 KM 2009 €  8.250,-

KIA CEE D 1.4 CVVT X-TRA 30.565 KM  2012 €  13.250,-

MITSUBISHI COLT 1.1 INCHARGE 34.501 KM  2008  €  5.750,-

OPEL AGILA 1.0 EDITION  62.403 KM  2012 €  8.750,-

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

PEUGEOT 307 SW SW 2.0 16V 184.971 KM 2003 €  3.600,-

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

SUZUKI SWIFT 1.2 EXCLUSIVE 113.738 KM 2011 €  8.950,-

VOLKSWAGEN POLO 1.2 EASYLINE 10.750 KM 2013 €  10.750,-

VOLKSWAGEN POLO EASYLINE  59.800 KM 2013 €  11.750,-



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Speciaal taartmoment met 10-jarigen om 13.30 uur
Bronckhorst bestaat 10 jaar. In 2005 zijn 
de eerste echte Bronckhorster kinderen 
geboren die dit jaar net als wij hun 10e 
verjaardag vieren. We nodigden hen met 
een speciale verjaardagskaart uit om om 
13.30 uur samen met de burgemeester 
een taartje te eten en deel te nemen aan 
een leuke activiteit. Er was plaats voor 
max. 100 kinderen en in een mum van tijd 
was dit aantal bereikt. Top! Het belooft 
een leuke happening te worden. Kinderen 
en hun ouders die net te laat waren met 
aanmelden, zijn natuurlijk wel van harte 
welkom op de open dag. Er zijn genoeg 
andere activiteiten!

Speeddaten met het college
Heeft u een vraag die u altijd al wilde stellen aan één van de wethouders of de 
burgemeester? Tijdens de Kom d’r in dag zit het college van 11.30 tot 12.30 uur 
klaar in zaal Kroon om uw vragen te beantwoorden in korte, informele speedda-
te sessies. Aarzel niet en stel uw vraag. Ze zijn er voor u! Het is wel handig als u 

een specifieke vraag heeft die thuishoort 
bij de portefeuille van een bepaald colle-
gelid de vraag aan hem of haar te stellen. 
Wilt u bijvoorbeeld iets weten over zorg 
ga dan naar Antoon Peppelman, over 
openbaar groen ga naar Paul Seesing, 
over afval ga naar Jan Engels of burger-
participatie en communicatie zoek dan de 
burgemeester op. Afhankelijk van de be-
langstelling heeft u 10 minuten de tijd om 
van gedachten te wisselen over uw vraag.

Slecht ter been?
We halen u graag thuis op 
Wilt u aanwezig zijn op 5 september, 
maar bent u slecht ter been en 
zonder vervoer? Graag bieden we u 
de mogelijkheid om erbij te zijn en 
van huis op te worden gehaald door 
een raadslid. Hieraan zijn geen 
kosten verbonden. Wilt u gebruik 
maken van deze service, stuurt u 
dan uiterlijk 3 september een mail 
naar t.lusink@bronckhorst.nl of 
bel (0575) 75 02 50, met vermelding 
van uw naam en adres en een 
tijdstip tussen 11.00 en 14.00 uur 
dat u opgehaald wilt worden.

Komt u op 5 september langs? 
Veel te doen tijdens Kom d’r in dag op het gemeentehuis

Het belooft een bijzondere dag te worden, we hopen u te mogen begroeten. Alvast van harte welkom!

Bijzondere prijs te winnen: fiets
Bij de stand over afval en hoe we daar 
tegenwoordig mee omgaan, zijn niet al-
leen handige tips te krijgen om nog be-
ter te kunnen scheiden. Er is ook een 
unieke fiets te winnen! Doe mee aan de 
speciale prijsvraag in de stand en maak 
kans op een heuse ReCycle, een fiets 
opgebouwd uit tweedehands en nieuwe 
onderdelen.

Bronckhorst bestaat dit jaar 10 jaar! En wij zijn er trots op dat we iedere dag 
aan de slag mogen voor u en deze prachtige gemeente waar het heerlijk wonen, 
werken en recreëren is! Sommigen van u spreken we regelmatig, anderen 
minder. Maar we nodigen iedereen uit om op 5 september 2015 bij ons langs 
te komen. We houden die dag tussen 11.00 en 15.00 uur open huis om u te 
laten zien waar we u mee van dienst kunnen zijn en samen met u al 10 jaar 
aan werken

Het programma
Een tipje van de sluier wat het 
programma betreft:
• Informatiemarkt met kramen 

waarin medewerkers van de 
 gemeente over onze producten en 

diensten vertellen, zoals de voor-
delen van digitaal zaken doen met 
ons, hoe zit het met bestemmings-
plannen en vergunningen, begraaf-
plaatsen in Bronckhorst en de mo-
gelijkheden die er zijn, tips voor 

 afval scheiden en wat gebeurt er 
vervolgens mee, glasvezel, hoe 
werken de sociale teams en welke 
voorzieningen zijn mogelijk als u 
zorg nodig heeft, wat kunnen 
dorpsbelangenorganisaties, ge-
biedsambtenaren en de gemeente-
raad voor u betekenen etc. Ook de 
brandweer, politie en de VVV zijn 
met een stand aanwezig 

• Kinderen kunnen onder andere 
knutselen, knuffelen met kleine 
dieren en broodjes bakken

• Tijdens een rondleiding op zwem-
bad ’t Elderink krijgt u uitleg van 
enthousiaste inwoners over hoe 

 zij zelf het zwembad onderhouden. 
De rondleidingen zijn om 11.30 en 
13.30 uur  

• Bijzondere, korte masterclasses 
met twee expertambtenaren. Een 
over Parels en puinhopen als het 
gaat om gebouwen in onze dorpen 
en hoe daarmee omgegaan kan 
worden. De tweede over Afval en de 
toekomst. Afval noemen we tegen-
woordig geen afval meer, maar 

 een goede grondstof voor nieuwe 
producten. Er zijn ook twee leuke 
afvalbutlers deze dag die u op hun 
eigen speciale wijze op weg helpen. 
Tijdstippen 11.30 en 13.30 uur

• Info over mogelijkheden om duur-
zame energie op te wekken tegen 
aantrekkelijke tarieven

• Veel materieel staat tentoongesteld 
en kunt u van heel dichtbij bekijken, 
zoals een vuilniswagen, tractor, 

zoutwagen, brandweerauto en 
hoogwerker

• Maakt u gebruik van een scootmo-
biel of rolstoel? Deze dag bieden 
we u in het gemeentehuis de moge-
lijkheid om ‘m te laten controleren. 
Eventuele kleine reparaties kunnen 
we direct uitvoeren of we maken 
een afspraak voor een later mo-
ment. Ook is er een parcours waar 
u een rondje met een aangepaste 
fiets kunt maken 

• Meer weten over hoe we in het 
 gemeentehuis werken, hoe burge-

meester en wethouders erbij zitten, 
door welke handige technieken het 
gemeentehuis zo duurzaam is etc.? 
Ga dan mee met een rondleiding 
door het gemeentehuis. Deze zijn 
om 12.00 en 14.00 uur. Duur 30 min.  

• Workshops snoeien en straten door 
onze buitendienstmedewerkers 
(vraagt u zich ook wel eens af hoe 

 u dat het beste kunt doen in uw 
tuin?), hier krijgt u handige tips. 

 De workshops zijn om 11.00, 12.00, 
13.00 en 14.00 uur en duren ca. 

 een uur 

• Samen met vrijwilligers heeft de 
gemeente in 2013 park De Bleijke 
opgeknapt tot het heerlijke ‘Doe en 
Kijk’-park dat het nu is. Tussen 
11.00 en 15.00 uur zijn er verschil-
lende activiteiten in het park. Alles 
gezien in en om het gemeentehuis? 
Neem ook even een kijkje in het 
park, op de Bleekstraat in Hengelo 

Gaat u ook mee met een rondje Bronckhorst? Meld u aan! 
Bustour met wethouder Spekschoor. Hij laat u in ca. 1,5 uur graag kennis-
maken met Bronckhorst Noord (Hengelo, Vorden, Wichmond, Bronkhorst 
en Steenderen) of Bronckhorst Zuid (Hengelo, Zelhem, Hummelo en Keppel, 
Toldijk en Steenderen) en vertelt over bijzondere plekjes in onze gemeente 
die u onderweg tegenkomt, zoals musea, landgoederen en kastelen, mooie 
bedrijven, sportaccommodaties en de samenwerking met inwoners daarin, 
monumenten, nieuwe ontwikkelingen, nieuwbouw etc. De tours zijn gratis, 
maar opgave is nodig voor 3 september. De tour door Bronckhorst Noord 
is om 11.30 uur en de trip door Bronckhorst Zuid is om 13.30 uur. 
Vertrek vanaf het gemeentehuis. U kunt zich aanmelden via het formulier 
‘Aanmelden bustour’ op www.bronckhorst.nl/opendag of door ons te bellen 
via tel. (0575) 75 02 50.

Informatiebijeenkomst nieuwe 
inwoners
Vroeg in de ochtend van de Kom d’r in 
dag organiseren wij ook weer een in-
formatiebijeenkomst speciaal voor 
nieuwe inwoners. Mensen die de af-
gelopen 1,5 jaar in onze mooie ge-
meente zijn komen wonen, hebben 
wij hiervoor persoonlijk uitgenodigd. 
Het college van b en w en de ge-
meenteraad stellen zich dan aan hen 
voor en de bezoekers krijgen een 
beeld van hoe de gemeentelijke orga-
nisatie werkt. Daarna (vanaf 11 uur) 
start de kramenmarkt en de rest van 
het dagprogramma voor alle Bronck-
horster inwoners.



Subsidie herbestemming monumenten 
kunt u vanaf 1 oktober aanvragen

Eigenaren en belanghebbenden van 
monumenten of gebouwen met cul-
tuurhistorische waarde kunnen van-
af 1 oktober weer een aanvraag in-
dienen voor de Subsidieregeling sti-
mulering herbestemming monumen-
ten. Met deze subsidie kunnen zij een 
bijdrage ontvangen voor onderzoek 
naar de mogelijkheden van herbe-
stemming van een pand. De subsidie 
aanvragen kan van 1 oktober t/m 30 
november. Belanghebbenden moe-
ten voor het laten uitvoeren van een 
onderzoek wel toestemming hebben 
van de eigenaar. In geval van leeg-
stand is het vaak nodig het pand tus-
sentijds wind- en waterdicht te ma-
ken. Ook hiervoor is subsidie be-
schikbaar.

Subsidie voor wind- en waterdicht-
maatregelen
Voor het nemen van wind- en water-
dichtmaatregelen kunnen alleen 
eigenaren subsidie aanvragen. 

Bij deze aanvraag moet u ook een 
begroting/offerte opgesteld volgens 
de hoofdstructuur van het Stabu 
(standaard besteksysteem) meestu-
ren. U kunt hiervoor het begrotings-
model gebruiken van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed.

Voorkomen van leegstand
De Subsidieregeling stimulering her-
bestemming monumenten bevordert 
een duurzaam gebruik van monu-
menten en gebouwen met cultuur-
historische waarde. De regeling 
voorkomt dat monumenten die hun 
functie hebben verloren, langere tijd 
leeg staan en daardoor snel achter-
uit gaan. De regeling geldt voor ge-
bouwen die niet eenvoudig zijn her te 
bestemmen, zoals kerken, industrie-
gebouwen en scholen en staat open 
voor zowel gemeentelijke, provincia-
le en rijksmonumenten als voor ge-
bouwen met cultuurhistorische 
waarde (door de gemeente erkend). 

Jaarlijks reserveert het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap hiervoor 2,4 miljoen euro. Hier-
van gaat 1,7 miljoen euro naar onder-
zoek en 0,7 miljoen naar maatregelen 
voor het wind- en waterdicht maken 
van panden. Meer informatie over de 
regeling leest u op: www.monumen-
ten.nl/subsidieherbestemming.

Heeft u een indicatie voor jeugdzorg in 2015? 
Neem op tijd contact met ons op!

Maakte uw kind in 2014 gebruik van 
jeugdzorg? Dan heeft u eind vorig 
jaar een brief van ons ontvangen. De 
gemeente heeft deze taak namelijk 
van het rijk overgenomen. In de brief 
gaven wij aan dat de jeugdzorg 

voorlopig ongewijzigd doorloopt tot 
het einde van de indicatie of tot ui-
terlijk eind 2015. 

Het is belangrijk dat u zelf op 
tijd contact met ons opneemt, 
voordat de indicatie afloopt!  

Loopt de indicatie in 2015 af? 
Dan adviseren wij u acht weken voor 
afloop van de indicatie contact met 
ons op te nemen om een nieuwe in-
dicatie aan te vragen. Zo hebben we 
samen met u voldoende tijd om de 
situatie te bespreken en kunnen we 
een eventuele nieuwe indicatie 
jeugdzorg voor uw kind ruim van te-
voren in orde maken.  

Einde indicatie in 2016 of later
Omdat 2015 een overgangsjaar is, 
eindigen alle indicaties op 31 de-
cember 2015. Loopt de indicatie 
door in 2016 of verder, dan betekent 
dat dus dat ook de indicatie stopt op 
31 december 2015! 

Neemt u daarom uiterlijk rond 1 no-
vember 2015 contact met ons op om 
een nieuwe indicatie aan te vragen. 
Wij nemen de situatie dan samen 
door. U kunt contact opnemen met 
het sociaal team bij u in de buurt. Zie 
voor de contactgegevens in het colo-
fon van deze gemeentepagina’s. U 
kunt natuurlijk ook bij de gemeente 
terecht via e-mail: info@bronck-
horst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Om de veiligheid op de fietsroute 
langs de L. Dolfingweg te vergroten, 
is het fietspad in Baak deze zomer 
verbreed, zodat het nu over de hele 
route mogelijk is het fietspad in 
twee richtingen te gebruiken. Sinds 
afgelopen week maken ook veel 
kinderen uit Baak gebruik van het 
nieuwe fietspad naar school in 
Steenderen (de school in Baak 
sloot haar deuren en de kinderen 
gaan straks naar het nieuwe 
kindcentrum). Op een later moment 
gaan wij nog werkzaamheden 
verrichten aan de kruising 
Dr. A. Ariensstraat/L. Dolfingweg 

die de situatie voor fietsers veiliger 
maakt. De werkzaamheden hier-
voor nemen wij mee in het project 
revitalisering bedrijventerreinen.

Fietspad richting Baak/Steenderen
Woont u in Zelhem, dan kent u het 
vast: de dierenweide aan de Jan 
Steenstraat. De afgelopen periode 
heeft de gemeente de dierenweide 
flink opgeknapt om deze over te kun-
nen dragen aan de nieuwe beheer-
dersfamilie Groot Roessink van Zorg-
boerderij De Mettemaat (Hengelo) en 
Zorgboerderij De Edelingen (de ezel-
stal in Zelhem). Het is nu de hoogste 
tijd om de dierenweide weer in ge-
bruik te nemen. Dit gebeurt op 3 sep-
tember om 11.30 uur en als inwoner 

bent u bent van harte welkom hierbij 
aanwezig te zijn. Wethouder Paul 
Seesing geeft dan symbolisch de 
sleutel van de poort aan de nieuwe 
beheerder. Daarna zet de familie 
Groot Roessink samen met hun zorg-
vragers de eerste dieren in de weide. 
Jan Groot Roessink: “Veel mensen 
genieten van de dierenweide. Dit is 
dan ook een mooi moment. In de die-
renweide lopen vanaf deze week 
weer leuke dieren. De onderhouds- 
en verzorgwerkzaamheden voer ik 
met medewerkers van de zorgboer-
derij en enthousiaste vrijwilligers uit 
de buurt uit.” 

Opgeknapt
De afgelopen periode is veel werk 
verzet in de dierenweide. Het rieten 
dak is aangepakt, het hekwerk is 
gerepareerd en het gras is opnieuw 
ingezaaid. Rondom de weide is 
gesnoeid zodat er meer licht in kan 

komen wat beter is voor het gras. 
Kortom: een fijne plek voor de dieren.  

Achtergrond
Op weg naar een toekomstbestendig 
Bronckhorst besloot de gemeente 
dat het zelf onderhouden van een 
dierenweide niet past bij de noodza-
kelijke voorzieningen die door de ge-
meente in stand gehouden moeten 
worden. Ook al weten we dat veel 
mensen er plezier aan beleven. Wij 
zijn dan ook blij dat door de inzet van 
familie Groot Roessink de dierenwei-
de behouden blijft.

Op 3 september opent de vernieuwde dierenweide in Zelhem
Komt u een kijkje nemen? 

Ondernemers in Bronckhorst nodi-
gen wij uit om deel te nemen aan het 
tweejaarlijkse onderzoek naar de 
MKB-vriendelijkste gemeente van 
Nederland. Dit onderzoek wordt ge-
houden door MKB-Nederland en de 
regionale werkgeversorganisatie 
VNO-NCW Midden. 

Waarom meedoen?
Ondernemers zorgen voor werkgele-
genheid, voor leefbare dorpen en 
kernen, voor welvaart, en voor maat-
schappelijke bijdragen. Daarom vin-
den wij het belangrijk om te weten of 
wij op de goede weg zitten of welke 
onderdelen van ons beleid volgens u 
beter kunnen. Krijgt u ‘waar voor uw 
geld’? Dit onderzoek geeft ons de 
noodzakelijke inzichten daarvoor. Zo 
proberen wij eraan bij te dragen dat 
u op een prettige en succesvolle ma-
nier kunt blijven ondernemen in onze 

gemeente. Tegelijkertijd dingen wij 
mee naar de prijs ‘MKB-vriendelijk-
ste gemeente van Nederland.’ Een ti-
tel die Bronckhorst met ere wil dra-
gen. Dat betekent immers dat ons 
ondernemersklimaat op orde is.

Inhoud vragenlijst
Het onderzoek meet het onderne-
mersklimaat aan de hand van vier 
pijlers:
1. De dienstverlening van de ge-

meente aan ondernemers
2. Het imago van de gemeente
3. Communicatie en beleid van de 

gemeente
4. Beleving van gemeentelijke lasten 

Doe mee vóór 16 oktober!
Ondernemers krijgen binnenkort 
schriftelijk het verzoek om een korte 
digitale vragenlijst in te vullen. Hier-
voor krijgen ze een persoonlijke in-
logcode. De antwoorden worden ver-
trouwelijk behandeld en anoniem 
verwerkt.

Vragen?
Het onderzoek naar de MKB-vriende-
lijkste gemeente van Nederland 
wordt uitgevoerd door onderzoeks-
bureau Lexnova. Kijk voor meer in-
formatie over het onderzoek op 
www.mkbvriendelijkstegemeente.nl.

Onderzoek MKB-vriendelijkste 
gemeente 2015

Er ligt 500 euro subsidie voor u klaar voor energie-
besparende maatregelen aan uw woning

Wilt u het energieverbruik in uw 
woning verminderen en daarmee 
de kosten verlagen? En tegelijker-
tijd een bijdrage leveren aan een 
duurzame leefomgeving? Dan kunt 
u energiebesparende maatregelen 
aanbrengen in uw woning. De ge-
meente stimuleert dit door woning-
eigenaren de mogelijkheid te 
bieden hiervoor subsidie aan te 
vragen.  

Subsidie voor isolatiemaatregelen 
(‘Achterhoek bespaart’)
Net zoals voorgaande jaren kunt u 
ook dit jaar als woningeigenaar 
weer subsidie aanvragen voor het 
aanbrengen van isolatiemaatrege-
len aan uw huis. Denk hierbij aan 
dak-, gevel- of vloerisolatie of het 
aanbrengen van HR++-glas. Deze 
regeling is bekend onder de naam 
‘Achterhoek bespaart’. Werkzaam-

heden aan woningen moeten voor 
1 november 2015 zijn uitgevoerd 
en aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 
oktober worden ingediend. Voor het 
uitvoeren ervan krijgt de gemeente 
geld van de provincie Gelderland. 
Alle woningen, ongeacht het bouw-
jaar, komen in aanmerking voor de 
subsidie. Meer informatie over de 
voorwaarden en het aanvraagfor-
mulier vindt u op www.ver-
duursaamenergieloket.nl of scan de 
QR-code. Afwijkend van voorgaande 
jaren toen de regeling ook van 
kracht was, worden aanvragen niet 
door de gemeente afgehandeld, maar 
door het VerduurSaam Energieloket, 
dat door de Achterhoekse gemeen-
ten is opgericht voor duurzame 
projecten!

Tips
Op www.zonatlas.nl/bronckhorst 
kunt u kijken of het plaatsen van zon-
nepanelen op uw dak mogelijk is en 
zin heeft. Verder heeft het rijk een 
‘energiebespaarlening’ voor woning-
eigenaren die graag energiebespa-
rende maatregelen willen aanbren-
gen, maar de investering op dit 
moment niet direct kunnen/willen 
betalen. Zij kunnen een goedkope 
lening afsluiten bij 
het Nationaal Ener-
giebespaarfonds. 
Meer informatie 
vindt u op www.
ikinvesteerslim.nl



De raadscommissie vergadert op 
9 en 10 september om 20.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
Hieronder vindt u de vergaderagen-
da van deze openbare vergaderin-
gen. U bent van harte welkom om de 
bijeenkomsten bij te wonen! 

Commissievergadering 
9 september 2015
• Wijzigingen Gemeenschappelijke 

Regeling Delta
 Delta voert voor ons de verplich-

tingen uit die voortvloeien uit de 
Wsw (Wet sociale werkvoorzie-
ning). Omdat Delta ophoudt te be-
staan wil de gemeente voor 5 jaar 
aansluiten bij de nieuwe gemeen-
schappelijk regeling Delta/Het 
Plein. Hiermee borgen we het 
werkgeverschap voor de Wsw-ers. 
De raad wordt gevraagd hiermee 
in te stemmen 

• Afsprakenkader detailhandel 
regio Achterhoek

 Winkelcentra veranderen door 
 demografische ontwikkelingen, 

maar ook andere winkelformules, 
vergrijzing bij consument en win-
keliers en internetverkoop. Om vi-
tale en aantrekkelijke kernen te 

behouden, zijn regionale afspra-
ken over de detailhandel nodig. 
Hiermee kunnen gemeenten lo-
kaal aan de slag om de kernen te 
versterken en leegstand te voor-
komen. B en w vragen de raad in 

 te stemmen met het  regionale 
 afsprakenkader 
• Samenwerking Belastingen/WOZ
 De gemeente wil de uitvoerende 

werkzaamheden (back office) 
rondom het heffen en innen van de 
gemeentelijke belastingen en de 
WOZ per januari 2016 onderbren-
gen bij het Gemeentelijk Belas-
tingkantoor Twente (GBT) in Hen-
gelo (O). Met het samenvoegen van 
onze gemeentelijke belastingacti-
viteiten in deze organisatie beogen 
we een verbetering van de dienst-
verlening en continuïteit. De ge-
meente blijft verantwoordelijk 
voor de gemeentelijke belastingen 
(o.a. beleid en de gemeenteraad 
stelt jaarlijks de hoogte van de 

 tarieven vast) en blijft het eerste 
aanspreekpunt voor inwoners en 
bedrijven. De raad wordt gevraagd 
in te stemmen met de eenmalige 
overdrachtskosten van € 815.000

• Memo kennisgeving Samenwer-
kingsovereenkomst Aviko (GBB)

• Actieve informatie 
 De raad wordt actief geïnformeerd 

over de volgende onderwerpen:
- Duurzame monumenten 

Bronckhorst (D66, PvdA, CDA)
- Motie sloopfonds (D66)
- Evaluatie Omgevingsdienst 

(D66, PvdA, CDA)
- Managementrapportage 
 Sociaal Domein (D66)
- Uitvoeringsagenda Achterhoek 

Energieneutraal 2030 (D66, GL)
- Polweg 6, Wichmond

 B en w informeren de raad over 
een mogelijke vestiging van een 
grote rundveehouderij op de Pol-
weg 6 in Wichmond. Een onderne-
mer heeft van ons eind 2014 ver-
gunning gekregen voor een bedrijf 
met ca. 100 stuks rundvee op dit 
perceel. In mei vroeg hij of wij in 
principe mee willen werken aan 
een uitbreiding van het eerdere 
plan (tot 400 stuks rundvee). Om-
dat door hem bij de provincie tege-
lijkertijd een natuurbescherming-
wetvergunning is ingediend voor 

een nog veel groter aantal dieren, 
leidde dit ertoe dat wij de huidige 
aanvraag tot principemedewer-
king aangehouden hebben met de 
mededeling aan de initiatiefnemer 
om in gesprek te gaan met de 
buurt. Ook moet hij de gemeente 
informeren over zijn totale plan-
nen. Hierover is nog geen duide-
lijkheid. Ook gaven wij aan dat wij 
meer overleg van de initiatief-

 nemer verwachten in de buurt dan 
alleen een brief. Inmiddels hebben 
wij gesprekken gehad met buurt-
bewoners en LTO en hun bezorgd-
heid over de plannen is duidelijk. 
Meer info zie www.bronckhorst.nl/ 
actueel. 

Commissievergadering 
10 september 2015
• Behandeling van klachten
 De gemeente heeft er sinds 2015 

verschillende nieuwe taken vanuit 
het rijk bij gekregen op het gebied 
van zorg en welzijn. De raad wordt 
gevraagd in te stemmen met de 
nieuwe klachtenprocedure, die 
goed aansluit op de uitvoering van 
die taken

• Bestemmingsplan Vorden; 
Rotonde Horsterkamp-
Ruurloseweg

 De rotonde Horsterkamp-Ruurlose-
weg in Vorden wordt vergroot en 
verplaatst. B en w vragen de raad 
het bestemmingsplan ongewijzigd 
vast te stellen 

Volg de vergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
vergaderingen van de raad live vol-
gen. Neem eens een kijkje. U hoeft 
hiervoor dus niet per se naar het 
gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan niet 
worden ingesproken. Over onder-
werpen die op de agenda staan kunt 
u inspreken tijdens commissieverga-
deringen. Over onderwerpen die niet 
op de agenda staan heeft u hiervoor 
de mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ in 
de commissievergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, 
via tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code. 

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

Regelmatig zijn er weg-
werkzaamheden waarvan 
inwoners enige overlast 
ondervinden omdat ze om 
moeten rijden of meer druk-
te op hun dagelijkse routes 
ervaren. Dat is best verve-
lend, maar wegwerkzaamheden voeren de provincie en gemeente uit om te 
zorgen dat wegen en fietspaden verbeterd worden en veilig zijn. Wij infor-
meren inwoners via onder meer onze sociale media pagina’s en het blijkt 
dat veel inwoners dat handig vinden en ook collega’s of vrienden/bekenden 
informeren door berichten te delen of te retweeten. Fijn, want zo helpen we 
elkaar. Bijvoorbeeld de weg tussen Warsveld en Vorden was eind augustus 
een week dicht

Omdat we dit jaar 10 jaar 
bestaan, organiseren we op 
5 september een open dag. 
Zie voor het programma 
elders op deze gemeentepa-
gina’s. In de ochtend is een 
speciaal onderdeel waarbij 
college en raad zich voor-
stellen aan nieuwe inwoners 
die hiervoor persoonlijk uit-
genodigd zijn. Omdat we veel 
vragen kregen van Bronck-
horster bedrijven en vereni-
gingen om zich aan nieuwe 
inwoners te mogen presen-
teren, besloten we de nieu-
we inwoners een leuke 
goodiebag mee te geven met 
folders en kleine gadgets die 
beschikbaar zijn gesteld 
door organisaties en clubs. 
En daar is goed gebruik van 
gemaakt (maar liefst ca. 35 
items). We hopen dat veel 
nieuwe inwoners hun voor-
deel doen met het mooie 
aanbod en iedereen die iets 
heeft aangeleverd namens 
hen en ons hartelijk dank!

 Tweets van de maand

moeten rijden of meer druk-

lend, maar wegwerkzaamheden voeren de provincie en gemeente uit om te 

vragen kregen van Bronck-

teren, besloten we de nieu-
we inwoners een leuke 

folders en kleine gadgets die 

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

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. De sirenes geven 
dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in 

geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en zet 
de radio of TV op omroep Gelder-
land’. Via deze omroep wordt u op 
de hoogte gehouden van de ramp 
en ontvangt u zonodig instructies. 

Op maandag 7 september a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest. Als aanvul-
ling op de sirene is er NL-Alert, een 
alarmmiddel voor de mobiele tele-
foon om u up to date te informeren.

Stel het in! Lees meer op 
www.nl-alert.nl

Sirenetest

Op 14 september start Nederlands 
grootste fietsonderzoek ooit. Voor 
het eerst worden alle fietsbewegin-
gen in kaart gebracht die fietsers 
maken in ons land. Dit nationale on-
derzoek duurt een week, waarbij zo-
veel mogelijk fietsers worden opge-
roepen mee te doen. Inmiddels heb-
ben zich meer dan 10.000 deelne-
mers aangemeld. De resultaten van 
het onderzoek worden gebruikt om 
het Nederlandse fietsnetwerk te ver-
beteren.

Speciale app
Voor het onderzoek is een speciale 
app ontwikkeld: de App de Fiets! app. 
Deze app meet welke routes fietsers 
fietsen, hoe lang zij erover doen en 
waar grote vertragingen zijn. 

Fietsers nemen deel aan het onder-
zoek door de gratis app te down-
loaden via de Apple en Google store. 
Onder de deelnemers worden 
20 Batavus fietsen verloot. Kijk 
ook eens op www.fietstelweek.nl 
voor het laatste nieuws en de 
winnaars. 

Breedgedragen onderzoek
Het fietsonderzoek is tot stand 
gekomen dankzij een unieke samen-
werking van diverse partijen. Naast 
Nederlandse provincies, zoals de 
provincie Gelderland, werken ook 
de Nederlandse Fietsersbond, 
het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu en de Bredase universiteit 
NHTV mee aan de ontwikkeling 
en verwerking van het onderzoek.

Inschrijving grootste fietsonderzoek ooit gestart
Al 10.000 Nederlanders ingeschreven voor Fiets Telweek

De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van gevonden 
en verloren  voorwerpen. Elke maand  voeren wij gevonden  voorwerpen waarvan 
de wettelijke bewaartermijn is verstreken af. Via www.bronckhorst.nl/gevonden 
vindt u een  overzicht van alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn  aangemeld. 
Bent u iets kwijtgeraakt, kijk dan eens op de website naar deze lijst. Beschikt u 
niet over internet, dan kunt u ons ook bellen, via tel. (0575) 75 02 50.

Gevonden en verloren 
voorwerpen

Uit de raad



Volksdansgroep Scovoda treedt op in Leesten
LEESTEN Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage afd.
Warnsveld-buiten begint het nieuwe seizoen op donderdag 10 sep-
tember.

Volksdansgroep Scovoda uit Lo-
chem zal voor de groep optreden. 

Zij verzorgen een Nederlands 
dansprogramma aangevuld met 

een quiz. De avond begint om 
19.45 uur in de Triangel in Lees-
ten. Dames die belangstelling 
hebben in onze vereniging mogen 
vrijblijvend een avondje komen 
kijken.

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

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

Bronkhorst:
• Bakerwaardseweg tegenover nr. 2, aanleggen uitrit, vergunning verleend

Halle:
• Halseweg 61, organiseren bruiloft, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg 2, open dag gemeente Bronckhorst, vergunning verleend 
• Iekink 28, kappen beuk, aanvraag ontvangen
• Iekink 28-30, plaatsen begraafplaats op gemeentelijke monumentenlijst, ontwerpbesluit
• Rozenstraat, toewijzen gehandicaptenparkeerplaats, besluit toegekend
• Varsselseweg 38A, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Hoog-Keppel:
• Jonker Emilweg 5, aanbrengen dakgoot, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Kampermanstraat nabij nr. 2, kappen linde, vergunning verleend
• Zelhemseweg 1, kappen eik, vergunning verleend

Keijenborg:
• Hogenkampweg/Kerkstraat, Achterhoeks Beachfestival, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Dorpsstraat LK 7, veranderen achtergevel schuur, aanvraag ontvangen

Rha:
• Prinsenmaatweg 16, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Steenderen:
• Kerkhofweg, plaatsen begraafplaats op gemeentelijke monumentenlijst, ontwerpbesluit

Vorden:
• hoek De Horsterkamp-Ruurloseweg, optreden circus Belly Wien, vergunning verleend
• Kamphuizerweg, plaatsen begraafplaats op gemeentelijke monumentenlijst, ontwerpesluit
• Kerkhoflaan 4, plaatsen begraafplaats op gemeentelijke monumentenlijst, ontwerpbesluit
• Kerkstraat 17A, registreren kinderdagverblijf Ot en Sien, vergunning verleend

Wichmond:
• Broekweg 17, functieverandering van ‘niet-agrarisch bedrijf’ naar ‘wonen’, rectificatie onherroe-

pelijk wijzigingsplan

Zelhem:
• Burg. Rijpstrastraat 14, kappen notenboom, aanvraag ontvangen
• De Breide 7, plaatsen erfafscheiding, aanvraag ontvangen
• Kerkhoflaan 3, plaatsen begraafplaats op gemeentelijke monumentenlijst, ontwerpbesluit
• Ruurloseweg ong. kappen 2 amerikaanse eiken, aanvraag ontvangen
• Vincent van Goghstraat 74, plaatsen lichtmasten, aanvraag ontvangen

Mededelingen
Renovatiewerkzaamheden Zuivelweg, Hengelo (Gld)
Bouwbedrijf Nijhuisbouw start op 7 september met de renovatie van de woningen aan de Zuivel-
weg (nr. 1 t/m 24) in Hengelo, in opdracht van woningbouwvereniging Prowonen.
Naar verwachting duren de werkzaamheden zes weken. Op het grasveld bij Kampstraat 5 staan 
in die periode enkele containers voor het opslaan van bouwmaterialen.

Aanbrengen bermstenen Hengelosestraat, Keijenborg 
Van 7 t/m 18 september 2015 worden aan de Hengelosestraat in Keijenborg, tussen de Steende-
renseweg en de Kroezerijweg, bermstenen aangebracht. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden 
wordt een halve rijbaan afgesloten. Dit kan voor het verkeer enige vertraging en overlast veroor-
zaken. Verder kunnen er omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen 
vertragen of versnellen, bijvoorbeeld het weer. Uiteraard proberen we de overlast te beperken. 

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

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

Kom met ze in contact!
Om nog gemakkelijker met u in con-
tact te komen, zijn ze (bij toerbeurt) 
bij wijze van proef iedere eerste 
vrijdag van de maand tussen 10.00 
tot 11.30 uur aanwezig in dorpshuis 
‘de Korenaar’ in Halle. Op 4 septem-
ber is het weer zover!

Misschien...
• ...heeft u ideeën voor uw woon-

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

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

• ...wilt u weten wat er in omliggen-
de dorpen gebeurt als het gaat 
om uw plannen/initiatieven en 
hoe u daarvan kunt leren of er 
welicht bij aan kunt haken?

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

Loop binnen bij gebiedsambtenaren 
Jeanne en Arie 

Jeanne Wissink Arie Vries

Krijgt u ondersteuning vanuit de 
Wmo en betaalt u hiervoor een eigen 
bijdrage? Heeft u nog niet alle reke-
ningen van het CAK voor uw eigen 
bijdrage ontvangen? Door alle wijzi-
gingen van de Wmo is er vertraging 
ontstaan in het verwerken van de ge-
gevens. Hierdoor ontvangt u de reke-
ningen voor uw eigen bijdrage moge-
lijk later dan normaal.

Door de vertraging kan het gebeuren 
dat uw eigen bijdrage voor meerdere 
perioden op één rekening staat. Of u 
ontvangt correctierekeningen als vo-
rige berekeningen niet volledig of on-
juist zijn. Wij raden u aan om hiervoor 
wel alvast geld te reserveren. Als u 
een rekening voor uw eigen bijdrage 
voor meerdere perioden krijgt en het 
is lastig om dit bedrag in één keer te 
betalen, dan kunt u met het CAK een 
betalingsregeling afspreken.  

Wat is de eigen bijdrage van de Wmo?
Inwoners die een indicatie hebben 
voor ondersteuning vanuit de Wmo 
betalen hier een eigen bijdrage voor. 
Met ondersteuning vanuit de Wmo 
wordt bedoeld: hulp bij het huishou-
den, dagbesteding, individuele bege-
leiding bij het dagelijks leven of bij-
voorbeeld een hulpmiddel zoals een 

scootmobiel of traplift. Voor deze 
voorzieningen betalen inwoners elke 
vier weken een eigen bijdrage via het 
CAK aan de gemeente. De gemeente 
geeft de geldende tarieven door aan 
het CAK. De zorgaanbieder regelt de 
aanmelding bij het CAK en geeft de 
gegevens over de ondersteuning 
door. 

Bereken de hoogte van uw eigen 
bijdrage
De hoogte van 
de eigen bijdra-
ge wordt door 
het CAK be-
paald op basis 
van uw inkomen, vermogen, leeftijd, 
de samenstelling van het huishouden 
en de zorg die u ontvangt. Op de web-
site van het CAK (www.hetcak.nl - 
‘Bereken uw eigen bijdrage’ - ‘Reken-
programma voor hulp of zorg thuis’) 
kunt u berekenen hoe hoog uw maxi-
male eigen bijdrage ongeveer is per 
vier weken. Deze berekening is een 
indicatie. 

Meer informatie?
Heeft u vragen over een rekening 
(over uw eigen bijdrage), dan kunt u 
met het CAK contact opnemen via 
www.hetcak.nl of tel. (0800) 19 25.

Mogelijk vertraging van rekeningen eigen bijdrage Wmo

Achtergrond
Op weg naar een toekomstbestendig Bronckhorst besloot de gemeente dat het zelf 
onderhouden van een dierenweide niet past bij de noodzakelijke voorzieningen die 
door de gemeente in stand gehouden moeten worden. Ook al weten we dat veel 
mensen er plezier aan beleven. Wij zijn dan ook blij dat door de inzet van familie 
Groot Roessink de dierenweide behouden blijft. FOTO EN KLEIN HET LOGO

Mogelijk vertraging van rekeningen eigen bijdrage Wmo

Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo en betaalt u hiervoor een eigen bijdrage? Heeft u 
nog niet alle rekeningen van het CAK voor uw eigen bijdrage ontvangen? Door alle 
wijzigingen van de Wmo is er vertraging ontstaan in het verwerken van de gegevens. 
Hierdoor ontvangt u de rekeningen voor uw eigen bijdrage mogelijk later dan normaal.

Door de vertraging kan het gebeuren dat uw eigen bijdrage voor meerdere perioden op één 
rekening staat. Of u ontvangt correctierekeningen als vorige berekeningen niet volledig of onjuist 
zijn. Wij raden wij u aan om hiervoor wel alvast geld te reserveren. Als u een rekening voor uw 
eigen bijdrage voor meerdere perioden krijgt en het is lastig om dit bedrag in één keer te betalen, 
dan kunt u met het CAK een betalingsregeling afspreken.

Wat is de eigen bijdrage van de Wmo?                                                                                  
Inwoners die een indicatie hebben voor ondersteuning vanuit de Wmo betalen hier een eigen 
bijdrage voor. Met ondersteuning vanuit de Wmo wordt bedoeld: hulp bij het huishouden, 
dagbesteding, individuele begeleiding bij het dagelijks leven of bijvoorbeeld een hulpmiddel zoals 
een scootmobiel of traplift. Voor deze voorzieningen betalen inwoners elke vier weken een eigen 
bijdrage via het CAK aan de gemeente. De gemeente geeft de geldende tarieven door aan het 
CAK. De zorgaanbieder regelt de aanmelding bij het CAK en geeft de gegevens over de 
ondersteuning door. 

Bereken de hoogte van uw eigen bijdrage                                                                                 
De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK bepaald op basis van uw inkomen, 
vermogen, leeftijd, de samenstelling van het huishouden en de zorg die u ontvangt. Op de 
website van het CAK (www.hetcak.nl - ‘Bereken uw eigen bijdrage’ - ‘Rekenprogramma voor hulp 
of zorg thuis’) kunt u berekenen hoe hoog uw maximale eigen bijdrage ongeveer is per vier 
weken. Deze berekening is een indicatie.

Meer informatie?
Heeft u vragen over een rekening (over uw eigen bijdrage), dan kunt u met het CAK contact 
opnemen via www.hetcak.nl of tel. (0800) 19 25. FOTO THUISZORG

Hoofdartikel: Komt u op 5 september langs? 
Veel te doen tijdens Kom d’r in dag op het gemeentehuis
Bronckhorst bestaat dit jaar 10 jaar! En wij zijn er trots op dat we iedere dag aan de slag 
mogen voor u en deze prachtige gemeente waar het heerlijk wonen, werken en recreëren is! 
Sommigen van u spreken we regelmatig, anderen minder. Maar we nodigen iedereen uit om 
op 5 september 2015 bij ons langs te komen. We houden die dag tussen 11.00 en 15.00 
uur open huis om u te laten zien waar we u mee van dienst kunnen zijn en samen met u al 
10 jaar aan werken. LOGO EN FOTO GEMEENTEHUIS 

KunstZondag Vorden
VORDEN Zondag 13 september is de 36ste editie van KunstZondagVor-
den, de kunstroute langs ateliers en galeries in Vorden-centrum en 
haar buitengebied (herkenbaar aan de KZV vlag).

Op deze derde KunstZondagVor-
den van dit jaar openen zes ateliers 
en vijf galeries (drie met beelden-
tuin) van 11.00 tot 17.00 uur hun 
deuren. Het KZV-Infoblad met 

plattegrond en beschrijvingen van 
verschillende locaties is vanaf he-
den gratis af te halen bij VVV Vor-
den, Kerkstraat 1B.
U kunt het Infoblad ook verkrijgen 

bij de deelnemende galeries en 
downloaden op de website: www.
kunstzondagvorden.nl

   

 ■ Volgende week meer informatie 
over KZV in dit blad.
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst 

Foppe Atema, voorzitter van stuurgroep Achterhoek 2020, 
zet  in op Smart Industry

“We moeten de Achterhoek nu 
toekomstbestendig maken”
De Achterhoek wordt geconfronteerd met bevolkingsafname, minderen jongeren 
en meer ouderen en is of� cieel een krimpregio. Achterhoek 2020, een unieke sa-
menwerking tussen ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties 
(de drie O’s), zet zich in voor een duurzame, vitale en aantrekkelijke regio. 
Stuurgroep Achterhoek 2020 geeft strategische sturing aan dit transitieproces en 
stimuleert de uitvoering van projecten die op de Uitvoeringsagenda staan. Foppe 
Atema, voorzitter van Stuurgroep Achterhoek 2020 vertelt over een aantal succes-
sen die tot nu toe behaald zijn en de plannen voor de toekomst. 

“Een van de grote successen is het rea-
liseren van tien innovatieshubs in de 
Achterhoek, een samenwerking tussen 
ondernemers en het onderwijs. Een 
project waar 200 MBO, HBO en WO stu-
denten bij betrokken zijn en in groepen , 
gecoördineerd door een pas afgestu-
deerde, ingezet worden om bedrijven te 
ondersteunen bij innovatievragen. “ Dit 
draagt bij aan de innovatie bij bedrijven, 
het contact tussen het bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen en het aantrekke-
lijk houden van de Achterhoek voor 
jongeren.  “Bedrijven willen blijven in-
noveren, om de concurrentie voor te 
blijven, maar daar is kennis voor nodig. 
Om ook in de toekomst over die kennis 
te beschikken moeten ze talent aantrek-
ken. Jongeren zijn bekend met de nieu-
we ontwikkelingen. Om jongeren aan te 
trekken naar de Achterhoek moeten we 
ze kennis laten maken met het bedrijfs-
leven,  want onbekend maakt onbe-
mind.” benadrukt Foppe Atema het be-
lang van de samenwerking.

Het Centrum Voor Jong Ondernemer-
schap (CVJO), met als doel het vasthou-
den en aantrekken van jonge onderne-
mers,  is een ander voorbeeld van een 
geslaagd initiatief. “Het CVJO is een 
verzamelpunt waar jonge ondernemers 
lotgenoten vinden en wegwijs worden 
in het ondernemerschap.  Op dit mo-
ment bevindt zich een CVJO in 
Doetinchem en is er een in wording in 
Eibergen”.

Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 
De genoemde successen maken onder-
deel uit van de projecten ‘Innovatieve 
Maakindustrie’ binnen het thema wer-
ken. Dat samen met wonen en bereik-
baarheid onderdeel is van de drie lei-
dende thema’s van de 
Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020, 
die vorig jaar werd bekrachtigd door de 
samenwerkende partijen (de 3 O’s) en 
de Provincie Gelderland. Zo wordt op 
het gebied van wonen gewerkt aan het 
verduurzamen en levensloopbestendig 
maken van  woningen, bedrijfs- en ge-
meentelijke panden.  Het thema bereik-
baarheid bestaat uit projecten gericht 
op het verbeteren van wegennet, open-
baar vervoer en basismobiliteit, maar 
een ander doel is breedband realiseren.  

De projecten worden uitgevoerd door 
wisselende groepen bestaande uit in-
woners, ondernemer, organisaties en 
overheden. Zo werken de Provincie 
Gelderland, gemeenten en inwoners sa-
men om een snelle, digitale verbinding 
te realiseren voor huishoudens en be-
drijven in het buitengebied. “Dit is es-
sentieel voor een goede digitale infra-
structuur in de hele Achterhoek. En het 
vergroten van de digitale ontwikkeling. 
Want dat is waar we naar toe moeten, 
het sturen op digitale ontwikkeling om 
de Achterhoek toekomstbestendig te 
maken. Het is bijzonder jammer, dat we 
door Europese regelgeving vertraging 
oplopen ”. 
 
Smart Industry
“Het is belangrijk dat we ICT slim gaan 
inzetten en gebruik maken van de tech-
nologische ontwikkelingen die er zijn, 
anders kom je niet mee met de concur-
rentie. Naar mijn mening is Smart 
Industry daar een goed voorbeeld van.”  
Smart Industry is gedreven door ICT in-
novaties en de laatst beschikbare pro-
ductietechnologieën. Bedrijven kunnen 
dit soort mogelijkheden inzetten om het 
productieproces of de dienstverlening 
te verbeteren. “ Hiervoor is meer kennis 
van ICT en procesbeheersing nodig. 
Ook daarin kunnen jongeren een grote 
rol spelen. “We nemen beslissingen op 
wat we ons voor kunnen stellen. 
Jongelui hebben vaak een ruimere 
voorstelling  van de digitale wereld dan 
de oude garde“.

Op 30 september zal in Ulft een bijeen-
komst plaatsvinden van Achterhoek 
2020 over Smarty Industry.

Foppe Atema over zijn rol als voorzitter 
van Stuurgroep Achterhoek 2020
Foppe Atema, directeur van plaatwerk-
bedrijf GOMA in Hengelo, is naast on-
dernemer en lid van de BKB ook onaf-
hankelijk voorzitter van Stuurgroep 
Achterhoek 2020. 

Hoe bevalt de rol als voorzitter van 
Stuurgroep Achterhoek 2020?
“Sinds de zomer van 2014 ben ik onaf-
hankelijk voorzitter van de stuurgroep, 
maar de eerste bijeenkomst van 
Achterhoek 2020 waar ik de rol van 

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

ZOMERBORREL BKB 2015
Er is door de activiteitencommissie van de BKB voor gekozen om dit jaar de 
omgeving van Vorden nader te verkennen en dit te doen met E bikes. Om half 
twee was het verzamelen bij Wijngoed Kranenburg , we hadden geluk met het 
weer, want dat was geweldig!

Er hadden zich ruim 80 leden opgege-
ven en rijwielhandel klein Bleumink 
uit Vorden had voor even zoveel 
E-Bikes gezorgd. Vanuit de 
Kranenburg � etsten we in groepen 
van 10 personen richting Vorden om 
van daaruit de mooie Achtkastelen-
route te volgen. Onderweg waren er 
een aantal leuke stops waar een aan-
tal (strik)vragen dienden te worden 
opgelost om vervolgens bij de 
Wildenborcherhof kof� e te drinken.
Vervolgens werd de � etstocht  voort-
gezet richting een van onze leden 
MRB Lensink Kunststof Kozijnen waar 
we alle informatie kregen over hun 
bedrijf en werden getrakteerd op een 
lekker Italiaans ijsje.
Weer aangekomen op ons beginpunt 
in Kranenburg, werden we verrast 

door Hotel Bakker met werkelijk 
prachtig wit  helemaal in Italiaanse 
sferen gedekte tafels tussen de wijn-
ranken, waar we heerlijk hebben ge-
geten.
Tijdens de tocht, de borrel en het di-
ner was er volop gelegenheid om met 
elkaar te spreken en contacten te leg-
gen. We kijken dan ook terug op een 
geweldige, gezellige en zinvolle dag!

Graag tot een volgende keer, 
De activiteitencommissie van de BKB

voorzitter bekleedde vond plaats in ja-
nuari. De opkomst was de grootste tot 
nu toe, dat voelde wel bijzonder” be-
schrijft Foppe Atema zijn ervaring. 
 “Ik denk dat het goed is dat er nu een 
ondernemer voorzitter is, dit geeft de 
ondernemers ook meer vertrouwen,” 
legt hij het verschil tussen hem en voor-
ganger oud-politica Liesbeth Spies 
(CDA), uit. “Wat me namelijk opvalt is 
dat er nu steeds meer ondernemers 
aanwezig zijn op de bijeenkomsten, dat 
is echt een opsteker”, vertelt Foppe 
Atema zichtbaar trots. “Daarnaast heb ik 
door mijn betrokkenheid bij Gelderland 
kennis en ervaring met de overheid. Ik 
denk dat dit een goede combinatie van 
eigenschappen is om de rol als onafhan-
kelijk voorzitter van de stuurgroep in te 
vullen.”
Op de vraag waarom hij voorzitter is 
geworden, antwoord Foppe Atema: 
“Kennelijk kan ik wat betekenen, was 
mijn gevoel toen ik gevraagd werd om 
de rol als voorzitter te bekleden. Dat je 
wordt gevraagd betekent wel wat. Ik 
denk dat het een combinatie is van ac-
ceptatie en capaciteiten, zoals mijn eer-
dere werkzaamheden als voorzitter van 
VNO-NCW en andere belangenorgani-
saties. Ik had al acceptatie bij overheid, 
ondernemers en onderwijs, alleen met 
de zorg was ik minder bekend.” 
Als voorzitter van VNO-NCW stond 
Foppe Atema aan de wieg van 
Achterhoek 2020 wat begon met een 
aanvalsplan van bestuurders en onder-
nemer tegen de crisis. Daarna kwam het 
onderwijs erbij en in 2011 kwam de op-
gave krimp in beeld . “De samenwerking 
van de partijen binnen Achterhoek 2020 
is  uniek, we trekken samen op en staan 
daarmee sterker naar provincie en over-
heid. Bovendien is er een grote verbon-

denheid tussen alle partijen en het ster-
ke eenheidsgevoel als Achterhoek. We 
gaan voor het belang van de hele 
Achterhoek, in mijn rol al voorzitter 
draag ik daar graag aan bij”. 
 
Wat zijn jouw persoonlijke speerpunten 
in de rol als onafhankelijk voorzitter?
Stuurgroep Achterhoek 2020 geeft stu-
ring aan het transitieproces naar een in-
novatieve, duurzame Achterhoek, zowel 
top-down als bottom-up. “Mijn per-
soonlijke speerpunten zijn de regio te 
behouden,  richten op digitalisering en 
het bottom-up werken stimuleren. 
Degenen die midden in de maatschappij 
staan weten tenslotte het beste wat er 
speelt. De samenwerking tussen 
Achterhoek 2020 en jongeren om samen 
invulling te geven aan een goede transi-
tie, is daar een mooi voorbeeld van.” 
Inspiratie vond Foppe Atema in het boek 
‘Veranderend Tijdperk (2014), van pro-
fessor Rothmans. “Hij beschrijft het feit 
dat enige top-down regie nodig is, maar 
dat we vooral bottom-up werken moe-
ten stimuleren. Bij de verschillende as-
pecten en onderwerpen, onderliggend 
aan het krimp verhaal, is het belangrijk 
om de bottom-up stroom gericht te sti-
muleren. Die richting geven, dat is mijn 
grootste uitdaging in de rol als voorzit-
ter en voor de stuurgroep. “

Foppe Atema



Slagwerkgroepen SMD Doetinchem en 
Harmonie Vorden werken samen

VORDEN/DOETINCHEM Maandag-
avond 24 augustus is de samen-
werking tussen de malletband 
SMD Doetinchem en de slag-
werkgroep van Harmonie Vor-
den definitief beklonken door 
de handtekening van Patrice 
van Schie namens SMD en Wout 
Dekkers namens harmonie Vor-
den. Beide voorzitters plaatsten 
hun handtekening onder de in-
tentieverklaring die gezamenlijk 
is opgesteld.

Samenwerking
Beide groepen bestaan uit een 
hechte club maar zien in dat er 
een toekomst moet blijven. Door 
de samenwerking ontstaat er een 
grote malletband met veel muzi-
kale mogelijkheden en een groep 
die voorlopig toekomstbestendig 
is.

Samen verder 
gaan biedt een 
goede oplossing

Initiatief
SMD nam in het voorjaar het ini-
tiatief voor overleg met Harmonie 
Vorden voor een onderzoek naar 
de mogelijkheden van een nauwe 
samenwerking tussen beide ver-
enigingen. SMD kampt met een 
terugloop van leden en onvol-
doende aanmelding van nieuwe 
leden, waardoor het voortbestaan 
in gevaar dreigt te komen.

Samenwerking in de regio werd 
als gelegenheid aangegrepen om 
de continuïteit te garanderen. 
Een zelfde probleem speelt bij de 
meeste slagwerkgroepen en mal-
letbands en was voor de Vordena-

ren dus niet vreemd. "Wil je in de 
toekomst je gezamenlijke hobby 
boeiend houden dan biedt samen 
verder gaan hiervoor een goede 
oplossing," aldus de verenigingen. 
Beide zijn van dit feit zeer door-
drongen.

Intentieverklaring
Om te kijken of er overeenstem-
ming tussen beide verenigingen 
bereikt kon worden, zijn in een 
aantal bijeenkomsten door een 
afvaardiging van beide groepen de 
diverse punten met elkaar bespro-
ken.

Al snel bleek dat het klikte en men 
op één lijn kon komen, wat gere-
sulteerd heeft in een intentiever-
klaring om nauw samen te gaan 
werken.

In het komend anderhalf jaar zal 
de vorm waarin de samenwerking 
voortgezet kan worden verder 
worden onderzocht.

Onder het motto niet meer over-
leggen en praten maar muziek 
maken, gaan de leden donderdag-

avond 3 september van start met 
het wekelijks repeteren. De prille 
liefde is er, nu op weg naar een se-
rieuze relatie!

Repetities
De repetitie avonden zijn afwisse-
lend in Velswijk bij D'n Dreajer en 
het Kulturhus Vorden.

Mogelijk dat meer slagwerkers in 
de regio zich aangesproken voelen 
en zich aan bij dit initiatief willen 
aansluiten. Een repetitieavond be-
zoeken om de sfeer in de nieuwe 
samenstelling te proeven is altijd 
mogelijk.

Opleiding
Daarnaast is de opleiding van 
jeugdige slagwerkers van groot 
belang, want heb je de jeugd dan 
heb je echt een toekomst. Oplei-
dingsmogelijkheden hiervoor zijn 
in voldoende mate aanwezig, als 
er interesse is, neem gerust con-
tact op.
   

 ■ www.malletbandsmd.nl 
www.harmonievorden.nl

Ontstressen, in je kracht 
staan met Francis Arntz
REGIO Francis Arntz is sinds 
1994 docente Yoga en Tai-Chi, 
en daarnaast energetisch hea-
ler. Dankzij deze disciplines kan 
Francis je helpen om je eigen ba-
lans terug te vinden en terug bij 
jezelf te komen. Wekelijks geeft 
Francis Yoga en Tai-chi cursus-
sen in Doesburg en omliggende 
dorpen, maar ook is het mogelijk 
om individueel door haar bege-
leid te worden.

Veel mensen kennen het wel: je 
bent gestresst, hebt teveel aan je 
hoofd of je wordt belemmerd door 
emotionele of fysieke problemen. 
Yoga, Tai-Chi-Tao en energetische 
healing kunnen je helpen hiermee 
om te gaan. De drie richtingen 
ondersteunen je om weer thuis te 
komen in jezelf en je eigen balans/
kern weer terug te vinden.

In de wekelijkse lessen van Francis 
Arntz leer je vanuit simpele bewe-

gingen - zittend, liggend of staand 
- te komen tot een ontspannen li-
chaam en geest. Zo kom je in ba-
lans. En wat is er nu nog mooier 
dan weer in contact te zijn met je 
eigen glimlach, licht en enthousi-
asme? Bovendien, hoe jij je voelt 
straalt door naar de mensen om je 
heen.

Dus wil jij rust in je hoofd hebben, 
met stress leren omgaan en vanuit 
ontspanning bewegen? Neem dan 
eens contact op met Francis Arn-
tz. Ook als je oude overtuigingen, 
aannames of beschadigingen los 
wil laten of wil transformeren, ben 
je hiervoor aan het goede adres.

Voor meer informatie, neem con-
tact op met Francis Arntz via 0313-
471386 of neem een kijkje op de 
website.
   

 ■ www.kombijjezelf.nl

   

Regionaal Senioren 
Blaasorkest Graafschap
ZELHEM Wegens verhuizing van 
twee muzikanten naar elders, wil 
het Regionaal Senioren Blaasor-
kest deze plaatsen graag zo spoe-
dig mogelijk weer opgevuld zien 
te krijgen.

Er is plaats voor een ervaren 
drummer/slagwerker/percussi-
onist (drumstel is aanwezig), een 
ervaren fluitist(e) met instrument 
en de klarinetsectie kan nog enige 
aanvulling gebruiken. Maar speelt 
u een ander instrument dan hier-
voor genoemd dan bent u uiter-
aard ook van harte welkom.
De leden van het orkest zijn over-
wegend senioren, maar bent u nog 
geen senior maar wel regelmatig 

op donderdagmorgen beschik-
baar, dan bent u ook van harte 
welkom. Het repertoire van het 
harmonieorkest is zeker niet ou-
bollig en bestaat uit diverse gen-
res. Het orkest speelt op een mid-
delbaar niveau.
De repetities vinden plaats op de 
donderdagmorgen van 10.00 - 
12.00 uur in het Muziekgebouw 
van Union in Zelhem.

Kom gerust eens langs om te luis-
teren, er is pauze van 11.00 -11.15 
uur dan staat de koffie klaar. Voor 
aanmelden en inlichtingen: Willy 
Semmelink, secretaresse RSBG, 
telefoon (0315) 298391.

   

Kerk en radio
ZELHEM In het interkerkelijke 
programma 'De Muzikale Ont-
moeting' bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Op maandag 7 september zal Ds. 
C. van Dorp, em. predikant uit Zel-
hem, een overdenking houden.
Dhr. Ton Rutting uit Vorden is op 
maandag 14 september de studio-
gast. Mevr. Riek Menkhorst-Hil-
ferink uit Zelhem zal meewerken 
aan het programma van maandag 
21 september.
Het programma 'De Muzikale 

Ontmoeting' wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. 
Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
vrijdags voor de uitzending aan-
gevraagd worden via het telefoon-
nummer (0314) 622878.
De kabelfrequenties van Radio 
Ideaal zijn voor heel Oost-Gelder-
land: FM 91.1 of 94.00. De etherf-
requenties zijn 105.1 t/m 107.7 en 
via internet.
   

 ■ www.ideaal.org

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK Uitslag van de achtste en 
laatste zomercompetitie avond 
2015 van Bridgeclub Bronkhorst 
op donderdag 27 augustus. Twee 
lijnen, twee en twintig paren.

A-lijn;1. An Wortel & Paul Niks 
64,08%, 2. Dick Brinkman & Hans 
Dekker 59,67%, 3. Anneke On-
stenk & Rina Wigman 58,00%. 
B-lijn; 1. Wil ten Holder & Lenie 
Lamers 68,91%, 2. Karen Notten 
& Joop te Veldhuis 57,19%, 3. Mar-
gareth Heiting & Gerrit Vorselman 
56,52%.
Door elektronische omstandighe-
den kon de winnaar van de indivi-
duele competitie nog niet worden 
bekend gemaakt. Wordt vervolgd.

Donderdag 3 september, de eerste 
avond van de eerste competitie-
ronde van het seizoen 2015/2016.
De Kroegentocht in Hengelo is op 
19 september.Kosten bridgen 15 
euro, per persoon, deelname buf-
fet €17,50 per persoon. Informatie 
en opgave bij Hans Jansen Vorden, 
tel:0575-551892.
Nieuwe bridgecursus, vervolg en/
of opfriscursus, alles is (bij vol-
doende deelname) mogelijk.
Wilt uzelf meer leren of kent U 
mensen die hiervoor in aanmer-
king komen, spoor hen aan zich op 
te geven! Dit kan bij Marijke Hil-
derink, tel: 0575-464170 of bij de 
secretaris Bridgeclub Bronkhorst 
Joop Rutten, tel: 0575-451330.

BRONKHORST Van 5 t/m 11 sep-
tember zijn werken van Annie 
Elissen-Groot Tjooitink en Jansje 
Koen te bezichtigen in de Kapel 
van Bronkhorst. De expositie is 
geopend van 10.30 tot 17.30 uur.

Annie Elissen-Groot Tjooitink
Annie' Elissen werkt al jaren aan 
de verbinding van de beide oe-
vers van de IJssel bij Bronkhorst/
Brummen. Haar inspiratiebron 
is 'de schoonheid van het alle-
daagse'. De kippen en koeien, de 
mensen om haar heen en niet te 
vergeten de tulpen. "Tulpen staan 
voor kracht, hoe het ook loopt in je 
leven, hoe streng en koud de win-
ter soms ook is, de tulp komt altijd 
weer tot bloei."

Momenteel werkt zij veelal met 
acryl. Niet alleen op het vlakke 
doek maar ook op objecten, lam-
pen, porselein en ook meubels 
krijgen soms een geheel nieuw 
'jasje'. Annie geeft schildercursus-
sen en workshops in haar ruime 
en lichte atelier achter haar wo-
ning in de Zegerijstraat in Brum-
men.

Jansje Koen
De in Olburgen wonende en wer-
kende Jansje Koen is autodidact 
in de speciale techniek Dry Brush 
Painting.

Deze vorm van schilderen is vrij 
uniek in Nederland. Haar per-
soonlijke aanpak en haar niet af-
latende grondigheid is in ieder 
schilderij terug te vinden. Zeker 
haar portretten spreken tot de 
verbeelding. Jansje heeft deze 
techniek uit Amerika gehaald en 
schildert sinds drie jaar in haar 
atelier Art Design Koen in Olbur-
gen. Tevens geeft Jansje privéles-
sen en workshops en maakt ze 
portretten in opdracht. Haar vrije 
werken worden in haar atelier ten-
toongesteld. Dry Brush is schilde-

ren met droge penselen in olieverf 
op aquarelpapier.

Tijdens de expositie zullen Annie 
en Jansje hun technieken demon-
streren voor de bezoekers.
Laat u verrassen door het werk van 
Jansje en Annie in de kapel van 
het stadje Bronkhorst. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar d, 
zie ook de websites.
   

 ■ www.annie.elissen.com 
www.artdesignkoen.nl

Werk Annie Elissen-Groot Tjooitink en 
Jansje Koen in Kapel van Bronkhorst

Dry Brush Painting van Jansje Koen.

Voorzitters SMD Doetinchem en Harmonie Vorden beklinken samenwerking.
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BEHIND THE CORNER viert de Achterhoekse muzikant, 
brengt de talentvolle Achterhoekse popcultuur in kaart 
en ontwikkelt een groeiend interactief document .
Steun de redactie en word ook lid voor € 1 p/week en profiteer van allerlei kortingen 
bij Achterhoekse podia, festivals, muziekwinkels, oefenruimtes, muziekscholen etc. 

ACHTERHOEKERS SNAKKEN NAAR ELEKTRONISCH
door Meike Wessels

Sidney Samson, Ralvero, LNY TNZ, Miss Monica, Joost van Bellen, 
Proxy en Must Die. Een handjevol artiesten die de elektronische stage 
van de Zwarte Cross beklommen. Met succes, want de tent puilde uit 
van de feestvierende menigte. De belangstelling voor elektronische 
muziek in de Achterhoek groeit met de jaren, ook op de Zwarte Cross.

Met ongeveer tweehonderddui-
zend man op de teller is de Zwar-
te Cross weer flink gegroeid qua 
festivalgangers en geculmineerd 
tot de grootste in Nederland.  Het 
terrein telde 26 podia waarop in 
totaal tweehonderd bands en 
muzikanten hun werk de wereld 
in rockten, naast de achthonderd 
theaterartiesten. 

Muzikale verandering
Drie jaar geleden onderging de 
Zwarte Cross een muzikale ver-
andering. In 2012  werd namelijk 
onder leiding van de Winterswij-
ker Wilco Hijink de Dansvloer ge-
introduceerd. Wilco vond dat de 
programmering qua aanbod bre-
der moest worden. Na het surpri-
se-optreden van Junkie XL in 2011 
wist hij het zeker: elektronische 

muziek hoort gewoon op de Zwar-
te Cross. 

Hijink zocht direct contact met 
de Feestfabriek om hen ervan te 
overtuigen dat elektronische mu-
ziek een vast element moet zijn 
op de Zwarte Cross. Na een tsuna-
mi aan e-mailverkeer kreeg hij de 
mogelijkheid zijn ideeën voor te 
leggen aan de organisatie. 
En met succes, want het terrein 
wordt ieder jaar weer opgefleurd 
met een elektronische stage: de 
Dansvloer. Hijink: “Veel mails stu-
ren, stalken en toffe plannen heb-
ben. Dat is hoe ik ertussen ben 
gerold.”

Commerciëler dan voorgaande 
jaren
Hijink programmeert met plezier. 

Voordat de Zwarte Cross in zicht 
was, organiseerde hij al feesten in 
het dorp waar zijn roots liggen, na-
melijk in Winterswijk. In het begin 
programmeerde hij nog vrij alter-
natief, maar dit jaar kwam Hijink 
met een commerciëlere line-up. 
“Ik wilde kijken of het meerwaar-
de zou hebben als ik commerciëler 
zou gaan, maar ik merk dat de per-
fecte combinatie ergens tussenin 
zit”, legt Wilco uit. 

Onderscheiding muzikale 
programmering
Volgens Hijink onderscheidde het 
festival zich de laatste jaren al flink 
als het ging om de programme-
ring. “We waren al vroeg bezig met 
dubstep, drum and bass en tech-
no. Genres die je niet zo snel zult 
zien op andere mainstream eve-
nementen.” Hij merkt dat je daar 
gedurende het weekend omheen 
moet bouwen. Donderdagavond 
wilde hij voornamelijk de Zwarte 
Cross-bezoeker aanspreken door 
middel van een breed aanbod aan 
muziek, zoals electronische dan-
ce music. Zondag was de climax 

waarbij artiesten als Miss Monica 
en Joost van Bellen op het podium 
stonden. “Miss Monica zette een 
techno-set neer van drie uur en 
dat is op een mainstream evene-
ment ook niet heel normaal, maar 
dat ging prima. ’s Avonds stond 
Proxy op de planken en dat is ook 
gewoon hele vage harde electro. 
Dat is gewoon feest”, aldus Hijink.

Sfeer altijd nog nummer 1 positie
Wie als muzikant dit festival op 
de palmares kan schrijven draagt 
een gouden medaille. Desalniet-
temin ligt de hoogste prioriteit 
van de Zwarte Cross niet per se 
bij de muzikale programmering, 
want de totale sfeer scoort nog 
altijd de nummer 1 positie. “Dat 
is de kracht van de Zwarte Cross. 
Het festival trekt de bezoekers 
vanwege de beleving en niet van-
wege de line-up. Als Pinkpop een 
jaar slecht programmeert of niet 
de grote namen kan krijgen, dan 
zie je dat gelijk aan de bezoekers-
aantallen.” Hijink heeft nog nooit 
ruzies of andere escalaties mee-
gemaakt. Volgens hem komt dat 
door de uitstraling. “We zitten in 
de Achterhoek dus er is veel soci-
ale controle. Als iemand iets raars 
doet dan wordt hij of zij meteen 
daarop aangesproken. Het is alle-
maal gewoon relaxed.”
Dat het festival bezoekers trekt 
die komen voor de beleving werd 
wel bewezen tijdens de afgelopen 
editie waarbij de regen met bak-
ken tegelijk het terrein geselde. 
Ondanks het slechte weer haalde 
de Zwarte Cross alsnog een bezoe-
kersrecord. Daar werd ook efficiënt 
op ingespeeld wat betreft de mu-
zikale programmering. “Ik kreeg 
op zaterdagmorgen de vraag of de 

Dansvloer vroeger open kon. Ik heb 
altijd een invaller klaar staan voor 
het geval dat iemand ziek is of wat 
dan ook. Toen hadden we gelijk 
de mogelijkheid om nog een hele 
hoop bezoekers op te vangen.”

Echte clubsfeer creëren 
De Dansvloer is namelijk een over-
dekte area die nu een nog grotere 
capaciteit heeft dan voorgaande 
jaren. Hijink wilde namelijk een 
echte clubsfeer creëren door de 
tent volledig af te sluiten zodat de 
visuals ten allen tijde goed uit de 
verf komen. “Op die manier stapt 
men een andere wereld in. Dat is 
beter dan dat iedereen weer half 
binnen of half buiten staat, zoals 
dat vorig jaar het geval was.”

“De Zwarte Cross heeft een iden-
titeit van jewelste en dat is iets 
waar we trots op mogen zijn”, 
volgens Hijink. “Artiesten die een 
stage van het festival betreden, 
verlaten het terrein met een vol-
daan gevoel. Ik kreeg nog allemaal 
berichtjes van Miss Monica dat 
ze het fijn heeft gehad. Arties-
ten worden hier goed verzorgd, 
het podiumgeluid is super en de 
apparatuur is gewoon goed. The 
Oddworld stond zaterdagmiddag 
nog op Tomorrowland en diezelf-
de avond alweer bij ons. Hij zei dat 
hij beide festivals even vet vond. 
Dat is een groot compliment.”

De Dansvloer blijkt een geslaagd 
project te zijn. Al vanaf de eerste 
avond was de tent maximaal bezet 
zodat de één persoon eruit en de 
volgende erin-routine moest worden 
toegepast. “De Dansvloer kreeg met-
een al bestaansrecht op de Zwarte 
Cross”, vertelt Hijink gelukkig.

ZOMERFESTIVALS IN DE ACHTERHOEK
door Hans Mellendijk

De Zwarte Cross, dit jaar was ik er op de omstuimige zaterdag. Voor 
‘t eerst als bezoeker. Via de prachtige hemelpoort werd de exodus 
vanuit het achtergestelde oord Varsseveld via diepe dalen, omwegen, 
lek ventiel en dus wind uit de band eindelijk volbracht. Plotsklaps 
ook een onverwachtse herinnering aan het allereerste Varsseveldse 
Erbarmen Festival (1981) -waar het publiek via de zij-ingang de mu-
ziekkoepel op het festivalterrein binnentrad en door het al aanwezige 
publiek werd toegejuicht. Reminiscenties die werden teruggehaald 
door applaus vanaf de tribune langs de ‘Via Gladiola’ richting ‘Het 
Beloofde Weiland’. Een geweldig begin van mijn eerste vakantiedag. 
Geen CREW-parkeerkaart of ARTIEST-topentertainmentpolsbankje zo-
als de afgelopen jaren het geval was omdat ik er verplichtingen had 
op de theaterweide. 

Deze editie uiteindelijk voorname-
lijk (muziek-)theater gezien. In de 
theatertent Meindert Talma met 
een kunsthistorische muzikale 
vertelling, verluchtigd met licht-
beelden, over Hendrik Werkman 
en de kunstenaarsgroep De Ploeg. 
Sóh de middag cultureel verant-
woord begonnen. Daarvoor had 
ik al rondom de meddagpot een 
College Achterhoeks door dialect-
goeroe Lex Schaars bijgewoond in 
de Tipi. Daarna snel naar de Kof-
fertent alwaar lokale heldin Lilian 
de Jong de longen uit haar lijf zong 

in de Skunk Anansie Undercover-
sessie o.l.v. Vedran Mircetic met 
de jongens van Chaingang. Daar-
na snel door storm en regen terug 
naar de theaterweide waar ik uit-
eindelijk wegwaaide en ik letter-
lijk als verzopen kat de strijd moet 
opgeven. “I-j bunt toch’n niet van 
suker. Jao, jao!” “Moar waterkelde 
en rilleregheid drif mi-j toch mooi 
naor huus opan.” 

Een geweldig spektakel waar 
poezie samensmelt met crossver-
maak, theater en allerlei muziek-

stijlen en waar subculturen op 
een grote hoop wordt gegooid. 
Kermis, Lunapark en andere 
volksfeestelementen bepalen de 
in kleinschalige sferen opgedeelde 
Zwarte Cross. 

Zonder appels met peren te wil-
len vergelijken is het typerend dat 
in de Achterhoek twee zomerfes-
tivals, te weten de Achterhoek 
Spektakel Toer (Hans en Rita Keu-
per) en de Zwarte Cross (Gijs en 
consorten), beide hun drijfveer 
en oorsprong hebben in dezelfde 
jeugdervaring van de organisa-
toren. De romantiek van de jaar-
lijkse terugkerende kermis en het 
circus in het dorp. 

Frans Miggelbrink is zowel 
spreekstalmeesters op de Zwarte 
Cross als AST. Theatermaker Theo 
Soontiëns zag ik drie jaar geleden 
grapjassend rondlopen op de the-
aterweide. In het Flickr-fotoar-
chief van het Erbarmen Festival 
zie ik de 12 jarige Gijs Jolink de 
eerste schreden op het podium 

maken Op dat 3e Erbarmen fes-
tival zie ik ook Frans samen met 
Theo (Duo Jeugdvreugd) stunten 
op een mobylette. Hè? Wat zie ik 
nu? 

Zijn in 1983 al de kiemen gelegd 
voor dat grandioze weergaloze 
theater-, muziek- en motorspek-
takel? Ondertusen zijn via BEHIND 
THE CORNER sommige muzikale 
elementen op hun beurt weer 
teruggekeerd, geïnfiltreerd in de 
volksfeesten, de kermis van mijn 
schone dorp Varsseveld. Zie Be-
hind The ORIGINALS & Behind 
The TRIBUTE. Een prachtige wis-

selwerking. Lees daarover meer in 
het Popmagazine digitaal, Maan, 
maan; Mañana Mañana.

Verder in popmagazine 
Behind the Corner
*  Zwarte Cross 2015 - Hoe een 

rotsvaste formule elk jaar 
meer bezoekers trekt 

*  Zutphen - Drummerstok met 
Han Neijenhuis.

*  ‘s-Heerenbergh - De Draad met 
Kevin Raayman (De Boetners) 

*  Column Rocco Ostermann - 
Next, next, next 

 

www.behindthecorner.nl/popmagazine



"Nog nooit heb ik zoiets 
persoonlijks gemaakt"

GROENLO/ACHTERHOEK- "Het is 
mij een bijzonder grote eer van-
avond jou het eerste exemplaar 
van je cd in het Achterhoeks, 
'Weerkommen', uit te mogen rei-
ken. We zijn er bijzonder trots op 
dat je dat in je eigen Achterhoek, 
in Groenlo doet, de plaats waar 
jezelf ook geboren bent, hartje 
Achterhoek, de streek die je zo na 
aan het hart ligt. Ik heb de cd al 
mogen beluisteren. Hij is prach-
tig. Een product waar de Achter-
hoek trots op mag zijn." Zo sprak 
waarnemend burgemeester van 
Oost Gelre, Marieke Frank, oud-
Grollenaar Peter Groot Korme-
link toe, op een volle Markt in 
Groenlo, tijdens de festiviteiten 
rondom de aankomst van de ren-
ners die deelnamen aan de Pfei-
fer Challenge, ten bate van KiKa 
(Kinderen Kankervrij).

Na zijn hits 'Wind en zeilen' en 
'Liefdesliedjes' ten gehore te heb-
ben gebracht, zong de inmiddels 
van trots glimmende Achterhoe-
ker enkele nummers van zijn 
nieuwe cd. Groot Kormelink deed 
het veel dat zijn cd in Groenlo het 
levenslicht zag. "Ik ben hier gebo-
ren, en mijn solo cd dus ook nu. 
De cirkel is rond nu. Nog nooit heb 
ik zoiets persoonlijks gemaakt," 
vertelt hij blij met het eerste exem-
plaar in zijn handen. De cd vond 
direct gretig aftrek, iets dat hem 
deugd deed. "Natuurlijk hoop je 
dat de mensen waar het over gaat 
de liedjes waarderen. Gelukkig 
blijkt dat zo te zijn. Een mooie af-
trap,' kijkt Groot Kormelink op de 

avond terug, een avond waarop 
hij veel oud-bekenden trof. 'Dit is 
echt weerkommen hè," lacht hij. 
In zijn voorwoord op de cd vertelt 
Groot Kormelink over het hoe en 
waarom van deze cd. "Twee jaar 
na de eerste mijmeringen over een 
nieuwe plaat is er nu dit album 
van herinneringen, sentiment en 
jeugdliefdes. Dertien door Ach-
terhoekse mist en mest gekleurde 
nummers die uiting geven aan het 
gevoel van toen en het bijbeho-
rende nu. Het album dat er moest 
komen als eerbetoon en dank aan 
de Achterhoekers en het stuk Ne-
derland dat mijn leven richting, 
basis en bagage gaf. Ik koester 
een bijzondere herinnering aan 
mijn zus Elly, wiens afscheidsbij-
eenkomst me nog eens extra deed 
beseffen hoe kostbaar komaf en 
familie zijn."

Groot Kormelink pakt groots uit 
met 'Weerkommen.' De cd is een 
reis door Achterhoekse gebruiken 
en tradities als 'Vogelscheten', een 
duet met Bert Heerink (Vanden-
berg), een knipoog naar de riva-
liteit tussen Groenlo en Lichten-
voorde in 'Veurlicht en achterlicht, 
een ode aan de hartelijke Achter-
hoekse meisjes in 'Deerntje', de 
traditie van de Achterhoekse bloe-
mencorso's in het flower-power-
achtige 'Dreume in Bleume.' Daar-
naast ook nummers rechtstreeks 
uit het hart of het gedachtegoed 
van de liedjeszanger/schrijver, 
met als prachtige voorbeelden het 
zeer bijzondere 'Onmundig', 'Ans 
bu'j nans,' 'Elken dag een betjen 

meer,' en 'Wi-j bunt 't verschil,' en 
duet met Mieke Stemerdink (Gi-
gantjes). Zo Groot Kormelink zingt 
en schrijft in het Achterhoeks, zo 
is nog nooit eerder gedaan. Daar-
naast allemaal liedjes die ergens 
over gaan. Dat verdient een groot 
compliment.

'Weerkommen Live'
Op zaterdag 3 oktober presenteert 
Groot Kormelink zijn cd voor het 
eerst live, in City-Lido Groenlo. Bij 
binnenkomst speelt singer/song-
writer Nils Wiegerinck uit Lichten-
voorde de bezoekers al direct in de 
stemming. Het voorprogramma 
wordt verzorgd door Jacko Zieve-
rink (The Voice of Germany). Pe-
ter Groot Kormelink brengt naast 
de nummers van zijn ook enkele 
'gouwe ouwe' van hem zelf en 
wordt bijgestaan door de formatie 
Boulevard, waar hij ook de cd mee 
opnam. Gastoptredens zijn er van 
Bert Heerink en Mieke Stemer-
dink, beiden Achterhoekers, die 
naast hun duetten met Peter ook 
eigen werk zullen brengen. Bijzon-
der zullen ook de optredens zijn 
met het koor Vocales uit Groenlo, 
en eveneens oud-Grollenaar en 
muziekvriend Willem te Molder 
(Boh Foi Toch). De avond wordt 
afgesloten met Boulevard. 'Dan 
vier ik zelf feest en ga ik bijpraten 
met iedereen.' Kaarten en de cd 
zijn eveneens te bestellen op de 
website.

   

 ■ www.petergrootkormelink.nl

   

Open Dag 'In Stap en Draf' Hengelo
HENGELO Op zondag 6 september 
is het weer zover. Menvereniging 
'In Stap en Draf' organiseert dan 
weer zijn luisterrijke koetsen-
tocht en Open Dag. De aanspan-
ningen starten 's morgens tussen 
10.00 uur en 10.30 uur vanaf ter-
rein 'de Hietmaat' .

Tijdens de morgenrit genieten 
de deelnemers rond 11.00 van de 
sherrystop bij Fam. Steenblik aan 
de Nieuwenhuisweg. Om onge-
veer 12.00 worden de koetsen voor 
de middagpauze aan de Schut-
testraat in Vorden bij Fam. Sloetjes 
verwacht. Om 13.00 vertrekt de 
stoet op nummervolgorde voor de 

middagrit. Rond 14.00 wordt het 
gezelschap weer terug verwacht 
op de 'Hietmaat' in Hengelo.We 
nodigen u uit de aanspanningen 
al wandelend, fietsend of langs de 
weg te volgen en aan te moedigen.

Vanaf 13.00 uur zijn er allerlei acti-
viteiten voor kinderen, zij kunnen 
meedoen aan spelletjes, een ritje 
op een pony maken, of hoefijzer 
versieren. Het stamboek van de 
Fell pony zal diverse demonstra-
ties geven op het terrein en de rij-
vereniging en pony club Hengelo 
zal met 4-tal rijden. Tevens wordt 
er een mini-marathon gereden ter 
demonstratie.

Oproep kleurwedstrijd
Doe mee aan de kleurwedstrijd en 
win een gave prijs! Je kunt de kleur-
plaat (laten) downloaden vanaf de 
site www.instapendraf.nlof opvra-
gen bij secretariaat@instapendraf.
nl. Ook tijdens de Open Dag kun 
je nog meedoen aan de wedstrijd. 
Lever je kleurplaat 6 september 
vanaf 13.00 uur in bij het secreta-
riaat op de Hietmaat.

Toegang tot 'de Hietmaat' is gratis.
   

 ■ Informatie :Marco Wiggers, 
telefoon 0575-463994 of via 
secretariaat@instapendraf.nl

Live@Ideaal wekelijks 
vanuit de IBeat studio's
ZELHEM Woensdagavond 9 sep-
tember staat de band 'PremiuM' 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitge-
zonden. De band speelt een aan-
tal nummers live en de bandle-
den worden geïnterviewd door 
de presentatoren van het pro-
gramma.

De Sallandse rockcoverband Pre-
miuM bestaat inmiddels al zo'n 15 
jaar en heeft in diverse samenstel-
lingen al flink aan de weg getim-
merd. In de huidige samenstel-
ling is de band sinds 2011 actief. 
Er is zowel een muzikale- als een 
persoonlijke- klik tussen de band-
leden en dat vertaalt zich op het 
podium.
PremiuM speelt uitsluitend co-
vers, van stevige rockklassiekers 
tot rock van nu. Ook niet-rock-
nummers worden soms in een 
verrassend jasje gegoten.

De band bestaat uit Edwin Log-
tenberg-drums, Simon Dijkslag-
basgitaar, Frank Logtenberg-solo-
gitaar, Robert Hulsman-slaggitaar 

en Petra Heijboer-zangeres. Live@
Ideaal wordt iedere woensdag-
avond tussen 20.00 en 22.00 uur 
uitgezonden. Het programma is 
live te beluisteren via Radio Ideaal.
Live meekijken kan op woensdag-
avond van 19.30 uur via www.ide-
aal.org.

Bands en artiesten die ook in het 
programma live willen komen 
spelen, kunnen mailen naar Live@
Ideaal.org of schrijven naar Ideaal 
Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
Live@Ideaal.org Postbus 50, 7020 
AB, Zelhem,

The SPaX
Deze week (woensdag 2 septem-
ber) is 'The SPaX' te gast. The SPaX 
is een trio in zijn puurste vorm 
'Back to basic' met gitaar, bas en 
drum. Het geluid is een mix van 
punk, speedrock, rock & roll en 
southern blues. In the Spax spelen 
Theo Flonk-guitar & vocals, Rick 
Kup-bassguitar & vocals en Jeffrey 
Hartjes-drums & backing vocals.

   

 ■ www.ideaal.orgPeter Groot Kormelink.

(Advertorial)

Open dag Roessingh Revalidatie 
Techniek Doetinchem
Revalidatietechniek en uitste-
kende zorg: dat is Roessingh 
Revalidatie Techniek. Als u last 
heeft van lichamelijke klach-
ten, kunt u door uw behande-
lend arts doorverwezen wor-
den naar een expert in revali-
datietechniek. Roessingh Reva-
lidatie Techniek (RRT) is erkend 
leverancier en producent van 
orthopedische hulpmiddelen 
en revalidatieartikelen en heeft 
contracten met alle zorgverze-
keraars in Nederland. In onze 
volledig geoutilleerde vesti-
gingen in Almelo, Doetinchem, 
Enschede en Winterswijk, en op 
vele spreekuren in Overijssel 
en Gelderland zijn wij u graag 
van dienst.

Wat kunnen wij voor u 
betekenen?
Roessingh Revalidatie Techniek 
vervaardigt en verstrekt pro-
thesen, orthesen, orthopedisch 
schoeisel, therapeutisch elasti-
sche kousen en mammacare-pro-
ducten. Onze gespecialiseerde en 
gediplomeerde medewerkers le-
veren maatproducten, afgestemd 
op de individuele wensen van 
onze klanten en in overeenstem-
ming met de huidige mogelijk-
heden die de revalidatietechniek 
biedt. Het is ons doel dat onze 
klant lichamelijk en emotioneel 
weer zo goed mogelijk kan functi-
oneren. Dit dragen wij uit in zowel 
onze producten als in onze uitste-
kende service. Wij voorzien u dan 
ook graag van passend advies. 

Wij werken samen met de artsen 
in onze regio. Dit gebeurt op ge-
zamenlijke spreekuren waar zo-
wel de arts als onze medewerker 
aanwezig zijn. Dit leidt tot korte 
lijnen. Op onze vestiging in Doe-
tinchem hebben wij een geza-
menlijk spreekuur met revalida-
tieartsen. Goede samenwerking 
met andere zorgaanbieders in de 
keten zijn voor ons van belang 
om de meest adequate zorg te 
kunnen bieden.

Een groot aantal voorzieningen 
wordt vergoedt vanuit de Basis-
verzekering. Daarnaast kunt u di-

verse voorzieningen bijvoorbeeld 
voor sporten of uitgaan bij ons 
aanschaffen. In dat geval komen 
de kosten voor eigen rekening. 
Onze medewerkers informeren u 
hier graag over.

RRT Doetinchem heeft een sa-
menwerkingsverband met Han-
dencentrum Oost, waarbij de 
handtherapeuten nauw samen-
werken met de orthopedisch ad-
viseurs van RRT.

Zaterdag 12 september a.s. 
houden wij een OPEN DAG 
van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
Wij nodigen u van harte uit een 
kijkje te komen nemen en “in de 
keuken” van de revalidatietech-
niek. Er zijn diverse demonstra-
ties en metingen, waaraan u gra-
tis deel kunt nemen, zoals:

• Loop-, en schoenscreening bij 
voetklachten door de orthope-
disch schoentechnicus

• Benenscan, voor klachten als 
vermoeide en rusteloze benen 
door de consulent TEK

• Demonstratie beenprothese 
met computergestuurde knie en 
voet

• Demonstratie aantrekhulpen 
voor steunkousen

• Speciale aanbieding badmode 
mammacare – 50% korting!

Graag tot ziens! Voor elke bezoe-
ker aan onze open dag is er een 
leuke attentie!

Meer informatie? 
Neemt u dan contact op met ons. 
Per telefoon 088 – 999 08 40, per 
mail doetinchem@rrt.nl of be-
zoek onze website www.rrt.nl

Roessingh Revalidatie Techniek
Fabriekstraat 14
7005 AR DOETINCHEM

Contact Bronckhorst Noord 21Dinsdag 1 september 2015
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Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98
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Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Varsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453
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Korenbree 40 A,  Borculo • Tel. 0545-273859

BouwmeesterBouwmeester
Precisie Graafwerk

Rijnweg 17A Tel. (0575) 46 37 65
7255 NW Hengelo Gld. info@kroesen-besselink.nl

... als h�  méér mo�  hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo (Gld)
tel. 0575 - 451295

email: info@mentingbouw.nl 
internet: www.mentingbouw.nl

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G
Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 75 55

Voor al uw Grondwerk, 
Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

Aardappels, groente en fruit
Boeren-ijs & Catering

Dennendijk 2b, 7207 EB Zutphen, 0575-521141
info@kapper-lammers.nl • www.kapper-lammers.nl

Sindy’s Catering
Uw adres voor: salades, hapjes,

buffetten en 
maaltijdservice

www.sindyscatering.nl • (0575) 46 45 32

Beunksteeg 2 7255 MB Hengelo Gld.
info@haaringhengelo.nl www.haaringhengelo.nl
Tel. 0575-467361 Fax 0575-467720

Regio Bronckhorst Makelaardij
(0575) 845717

 info@rbmwonen.nl • www.rbmwonen.nl

Hengeloseweg 10   7261 LV Ruurlo Tel. 0573-451687 Mob. 06 51108053 Fax 0573-453684

KoeslagKoeslag
Loon en Grondverzetbedrijf

Fouragehandel

 KOETSENTOCHT
In Stap & Draf 

De Hietmaat Hengelo Gld, 6 september 2015

Programma 
 10.15 uur: Opening en woord van welkom
 10.30 uur: Vertrek koetsen
 11.15 uur: Ochtend pauze bij Fam. Steenblik
 12.00 tot 
 13.00 uur: Middagpauze bij Stal Sloetjes , 
  Schuttestraat 8a te Vorden 
 13.00 uur: Vertrek koetsen                                                          
 14.00 uur: Terugkomst op terrein de Hietmaat
 14.15 uur:  Jurering en prijsuitreiking

Vanaf 13.00 uur begint op terrein 
De Hietmaat het middagprogramma 
met kinderspelen en demonstraties 
met o.a.:
► Demonstratie, Fell ponystamboek

► 4-tal, rijvereniging en ponyclub Hengelo

► Mini-marathon, leden In Stap en Draf

► Diverse demonstraties

► Pony ritjes voor kinderen

Laat u adviseren in onze showroom op het gebied van verf, behang, raamdecoratie en vloeren. 
Op behang- en schilderwerk ontvangt u tot 10% korting deze winter! Bel of mail voor een 

vrijblijvende afspraak voor de Winterschilder of bezoek onze showroom! De koffie staat voor u klaar.

*U ontvangt tot 10% korting over het totaalbedrag incl. btw, actie geldig t/m maart 2015.
Bv: U geeft opdracht voor e 3.750,- aan schilder- en behangwerk, dan ontvangt u e 375,- korting op de factuur!

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo (Gld)
Tel. 0575 - 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl

Groepshotel De Tienhoeve
Handwijzersdijk 4 • 7255 MK  Hengelo (gld)

tel. 0575-467707
www.detienhoeve.nl

25e SamengeStelde menwedStrijd
 ‘in Stap en draf’

Terrein ‘de Hietmaat’, Zelhemseweg 15, Hengelo (GLD)

Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober

Voor de 25e keer organiseert de vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’ uit Hengelo (GLD) 
de jaarlijkse Samengestelde Men Wedstrijden. Ook dit jaar wordt gestart met ca. 80 aanspanningen. 
De 160 paarden en pony’s vormen samen met rijders de teams die in de klassen 1, 2 en 3 van de 
Koninklijke Nederlandse Hippische Sport om de eer en de eerste prijs strijden.

Wedstrijdonderdelen
• Dressuur    • Vaardigheid (kegeltjes rijden)    • Marathon
De deelnemers komen uit alle windrichtingen van Nederland. Men maakt de tocht naar het Gelderse      
Hengelo graag omdat de wedstrijd voor velen de laatste wedstrijd van het seizoen is. Door kenners en 
rijders wordt deze wedstrijd ook geroemd om het parcours, de goede verzorging en dito organisatie.

Programma
Dressuur  zaterdag 11 oktober vanaf  9.00 tot 15.00 uur
Vaardigheid  zaterdag 11 oktober vanaf  9.15 tot 16.00 uur
Marathon  zondag 12 oktober van 9.30 tot 16.00 uur

Op zondag begint om 9.30 uur de marathon met het weg traject (7,5 km). Om 10.30 uur is het eerste team 
weer op de Hietmaat en begint daar het spectaculaire hindernis parcours. Zes creatieve constructies die 
ieder op zich een hoogstandje van vernuft zijn, met als hoogtepunt de waterbak. Zoals altijd garantie voor 
verrassingen en natte pakken! Het wordt weer een dag vol spanning en emotie, succes en pech, afzien 
en toch verdergaan. Maar bovenal een dag waarop het samenspel tussen mens en paard centraal staat. 
Kortom, ware topsport! Op het wedstrijd terrein zijn diverse stands aanwezig en voor de jeugd is een eigen 
‘parcours’ uitgezet met de meest bijzondere fietsen, skelters en andere voertuigen. Toeschouwers kunnen 
zich de hele dag op het terrein vermaken en uiteraard is de catering weer aanwezig zodat het niemand 
aan iets hoeft te ontbreken.

Heideweversweg 4a, Hengelo (G)
0575 - 461701

www.loonbedrijfzweverink.nl

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55
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RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partije
van 25 t/m 300 personen

... als het méér moet hebben ...

D o r p s s t r a a t  2 7  -  R u u r l o
( 0 5 7 3 )  4 5  3 1  9 3

R u u r l o s e w e g  2  -  H e n g e l o  G l d .
( 0 5 7 5 )  4 6  1 4  8 4

w w w. s p a n n e v o g e l . n l

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF
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Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G
Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Doetinchem
Gildenbroederslaan 4
Postbus 196
7000 AD  Doetinchem

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en 
paard

Terborg : 0315 - 39 54 20
Raalte : 0572 - 32 81 11
www.maalderinklutkewillink.nl

pensionstalling & menlessen

stal
Groenzicht

• Vervangende auto
• Richtspecialist
Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 • fax: 0314 36 24 85

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3, STEENDEREN
Kokstraat 37,   EEFDE
T   (0575) 45 19 78     (0575) 54 97 68
E   marti.bulten@upcmail.nl
I    www.snsregiobank.nl

�

�

Regio Bronckhorst Makelaardij
(0575) 845717

 info@rbmwonen.nl • www.rbmwonen.nl

horecagelegenheid

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 55

Voer voor professionals

Langwerden
Veevoeders
Hengelo (gld.)
www.lavor.nl

Hengeloseweg 10   7261 LV Ruurlo Tel. 0573-451687 Mob. 06 51108053 Fax 0573-453684

KoeslagKoeslag
Loon en Grondverzetbedrijf

Fouragehandel

wensen ook zijn, u krijgt de meest comfortabele vorm 

van administratie en boekhouding!

Hengelosestraat 28, 7256 AC Keijenborg
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

U boekt comfort en tijdwinst
Laten we eens praten over de oplossingen die Boschland in huis heeft voor uw 
financiële administratie en boekhouding. Bijna alles is mogelijk. Van deskundige 
assistentie op afroep tot regelmatige inzet van onze professionele administrateurs.
Wat uw wensen ook zijn, u krijgt de meest comfortabele vorm van administratie 
en boekhouding!

wensen ook zijn, u krijgt de meest comfortabele vorm 

van administratie en boekhouding!

Hengelosestraat 28, 7256 AC Keijenborg
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

wensen ook zijn, u krijgt de meest comfortabele vorm 

van administratie en boekhouding!

Hengelosestraat 28, 7256 AC Keijenborg
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

•	APK	keurings
bedrijf

•	Reparatie	en	
	onderhoud

	 alle	merken	
	auto’s

•	In	en	verkoop	nieuwe	en		gebruikte		auto’s
•	Schadere	paraties

PAARDENKLINIEK

tel. 0575-467278 | Kieftendorp 11 | 7255 MG  Hengelo GLD
info@slotboomtweewielers.nl | www.slotboomtweewielers.nl

Vakkundig advies - Reparatie
Onderdelen en accessoires - Verhuur
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St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen
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De Houtwal 4 • 7251 MK Vorden
Tel. (0575) 55 18 51 • Fax (0575) 55 43 90
E-mail bultentegelbedrijf@hetnet.nl

Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo Gld.

Wij zorgen graag voor een ongedwongen en onvergetelijk verblijf.
Vertel ons uw wensen, het is ons een genoegen u van dienst te zijn! 

BakkerBakker 

Hotel Restaurant Bakker   •   Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden  •  Tel: (0575) 55 13 12  •  www.bakker.nl

Bakker:  hotel • restaurant • conferenties & meetings • catering • slijterij • rijtuigenverhuur

Wij zorgen graag voor een ongedwongen en onvergetelijk verblijf.
Vertel ons uw wensen, het is ons een genoegen u van dienst te zijn! 

Gewonnen of verloren? Feest, partij, diner of lunch? Bij Bakker is het beslist genieten!
BakkerBakker 

Hotel Rest. Bakker • Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 13 12 • www.bakker.nl

Tel. 0575 - 462487 • Tel. 0575 - 465119
www.slootensessink.nl

GEDIPLOMEERD HOEFSMID
HAZENHUTWEG 16
7255 MN HENGELO GLD

TEL.  0575-467280
MOB. 06-51076276

De aanspanningen starten ’s morgens tussen 10.00 uur en 10.30 uur vanaf terrein ‘de Hietmaat’.

J.F. Oltmansstraat 1, 7221 NA Steenderen
0575 451978  •  www.regiobank.nl

Koetsentocht tijdens Open Dag In Stap en Draf Hengelo 
Op zondag 6 september is het weer zover. Menvereniging ‘In Stap en Draf’ organiseert dan weer zijn luisterrijke koetsentocht en Open Dag. 
De aanspanningen starten ’s morgens tussen 10.00 uur en 10.30 uur vanaf terrein ‘de Hietmaat’ .

Koetsentocht 
Tijdens de morgenrit genieten de deelnemers rond 11.00 van de sherrystop bij Fam. Steenblik aan de Nieuwenhuisweg. Daarna gaat het gezelschap verder over 
Bronckhorster wegen tijdens de zorgvuldig uitgezette route . Om ongeveer 12.00 worden de koetsen voor de middagpauze aan de Schuttestraat in 
Vorden bij Fam. Sloetjes verwacht.  Om 13.00 vertrekt de stoet op nummervolgorde voor de middagrit. Rond 14.00 wordt het gezelschap weer terug verwacht 
op de ‘Hietmaat’ in Hengelo.  We nodigen u uit de aanspanningen al wandelend, fietsend of langs de weg te volgen en aan te moedigen. 

Kinderen worden niet vergeten.
Menvereniging ‘In Stap en Draf’ trekt met dit jaarlijkse evenement ook vele ‘niet-menners’. 

Middagprogramma:
Vanaf 13.00 uur zijn er op de Hietmaat vele activiteiten voor kinderen. Kinderen kunnen meedoen aan spelletjes, een ritje 
op een pony maken, of hoefijzer versieren. Het stamboek van de Fell pony zal diverse demonstraties geven op het terrein 
en de rijvereniging en pony club Hengelo zal met 4-tal rijden.Tevens wordt er een mini-marathon gereden ter demonstratie.

Kortom van alles te doen en te beleven, een heerlijke middag voor het hele gezin!

Toegang tot ‘de Hietmaat’ is gratis (er mag een programmaboekje gekocht worden a € 1,-) en hapjes en drankjes zijn te verkrijgen op het gezellige terras of in 
de tent.  Kom, geniet en heb plezier!  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marco Wiggers, telefoon 0575-463994 of via secretariaat@instapendraf.nl

Oproep kleurwedstrijd 
Aan alle kinderen van Bronckhorst:
Doe mee aan de kleurwedstrijd en win een gave prijs! Je kunt de kleur-
plaat (laten) downloaden  vanaf de  site  www.instapendraf.nl  of opvra-
gen bij secretariaat@instapendraf.nl. Ook tijdens de Open Dag kun je nog 
meedoen aan de wedstrijd. Lever je kleurplaat 6 september vanaf 13.00 
uur in bij het secretariaat op de Hietmaat !! 
Pak je kleurpotloden of stiften en aan de slag!

De  Ochtend-Route
Als menner bent u verkeersdeelnemer. Let 
op de verkeersregels terplekke. Verkeers-
regelaars, leden van “In Stap en Draf”, hel-
pen u op onoverzichtelijke punten de juiste 
route te vervolgen. De route is gedeeltelijk 
met gele pijlen weergegeven. LA=links af 
/ RA=rechtsaf / RD=recht door / >= gaat 
over in. Start terrein “de Hietmaat” bij de 
achteruitgang.

R.    Winkelsweg
L.    Zelhemseweg
R.    Molenenk
RD.  Kruisbergseweg oversteken > 
 Hengelosestraat
R.    Steenderenseweg
R.    Berendschotstraat
L.     Elderinkweg
RD.  Bruinderinkweg
L.    Kervelseweg (voor huize Kervel  
 zandweg links vervolgen)
R.    Krommedijk  
R.    Koningsweg
L.    Wichmondseweg
L.    Lankhorsterstraat
R.    Nieuwenhuisweg
L.     afslag bij Nieuwenhuisweg 4   
 
Sherry stop bij fam. Steenblik

L.   vervolg naar Nieuwenhuisweg
L.    Deldensebroekweg 
R.    Spiekerweg
L.    Hamminkweg
RD.  Veldslagweg
RD.  Hengeloseweg oversteken
RD.  Lindenseweg oversteken

R.    eindeweg > Waarlerweg
L.    Schimmeldijk
R. Schuttestraat
R.    Stal Sloetjes, Schuttestraat 8A
       “Start- en rustplaats t.b.v. Ruiter en  
 Koetsier”

Middagpauze bij de fam. Sloetjes

De Middag-Route
L.    terug naar Schuttestraat
R.    Bekmansdijk
RD.  Kostedeweg oversteken
R.    Bergkappeweg
L.    Schuttestraat (rechtsaan houden  
 over de brug)
R.    Kapellebultweg  (links aanhouden)
R.    Lindenseweg
L.    het Stapelbroek
R.    Abbinkdijk
L.    Vogelzangweg
R.    Heideweversweg
L.    Vaalverinkdijk
L.    Menkhorsterweg
R.    Ellenkampdijk
L.    Bargelsdijk
L.    Beatrixlaan
R.    Ruurloseweg
L.    Beukenlaan
L.    Steintjesweide
R.   Dijenborghsestraat
L.    Bleekstraat > Aaltenseweg
R.    Gompertsdijk
R.    Winkelsweg (eerste weg rechts)
R.    afslag de Hietmaat

Einde van de rit
Totale afstand  25 kilometer

Voor informatie en boekingen:
0575-467242 | informatie@kom-es-an.nl
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ENI SINK

AUTOBEDRIJF 
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•  APK Keuring 

•  In- en verkoop nieuwe- 
en gebruikte auto’s

•  Schade herstel

•   Onderhoud alle merken    

•  Ruitreparaties

•  Airco controle en  
reiniging

Dambroek 9, 7223 DT  Baak
Telefoon 0575-442089
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Univé Schade Service

Achmea
Schadeservice
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Voor vakwerk ga je 
naar de specialist

Zutphen - Het lijkt allemaal zo vanzelf-
sprekend: koud buiten, kachel aan en 
een warme douche nemen. Daarbij is de 
CV-ketel een onmisbaar instrument in 
huis. Etienne van Duren is een specialist 
als het gaat om het plaatsen, vervangen 
en het onderhoud van deze warmte-aan-
jagers; net als boilers, geisers en radia-
toren. “Verwarmen is mijn vak.”

Op 3 februari 2014 geeft Etienne het start-
schot voor zijn eigen onderneming. De in-
middels 44-jarige Zutphenaar begon zijn 
loopbaan bij Hotel Inntel en werkte daarna 
lange tijd bij Wolter & Dros in Warnsveld. 
“In die periode hield ik me bezig met in-
dustrieel installatiewerk’, vertelt hij met 
gepaste trots. “RVS transportleidingen, 
perslucht, gas- en stoomleidingen bij be-
drijven als Aviko, Stegeman en Impress in 
Deventer.”

Via zijn voormalige werkgevers komt Eti-
enne via de serviceafdeling ook regelmatig 
bij particulieren thuis voor het onderhoud 
van ‘normale’ ketels. “Dat werk trok me 
aan en na een bezuinigingsronde bij mijn 
laatste werkgever besloot ik uiteindelijk 
voor mezelf te gaan beginnen op deze 
markt”, zo legt hij uit.

Regionaal bekend
Etienne van Duren Installatietechniek is in-
middels een regionaal bekend adres voor 
een keur aan installatiewerk. Naast ketels 
en radiatoren levert en installeert Etienne 
ook complete elektrotechnische installa-
ties bij particulieren en bedrijven, verzorgt 
hij de aanleg en reparatie van riolering, in-
stalleert hij keukens, sanitair en woonhuis-
ventilatiesystemen en trekt hij desgewenst 
datakabels door uw hele huis of bedrijfs-
pand.

Geen vakantie
Over werk heeft Etienne niets te klagen: 

“Ik heb dit jaar nog geen vakantie gehad.” 
Zo deed hij de afgelopen maanden grote 
klussen in een vijftal appartementen in 
Zutphen, hielp hij restaurant Efeze een 
paar jaar geleden letterlijk ‘uit de brand’ 
en mocht hij recentelijk een opdracht ver-
welkomen van zijn allereerste klant: Sentia 
uit Nieuwegein. Etienne: “Daar mocht ik de 
verlichting, elektra en bekabeling vervan-
gen.” Nieuwe klanten krijgt hij vooral door 
mond-op-mond reclame. “En soms ook via 
Karwei Zutphen.”

Samenwerken
Etienne werkt op grote projecten vaak sa-
men met lokale collega’s. Zo trok hij vrij re-
cent samen met Nico Plette een complete 
woonboerderij uit de grond in Terwolde. 
“Alleen is dat niet te doen”, aldus Etienne. 
“Ja, het kan wel. Maar dan verlies je on-
dertussen de rest van je klanten.” Met Nico 
werkt Etienne overigens vaker samen: “We 
nemen af en toe storingen van elkaar over.”

Facebook
Het bedrijf van Etienne heeft geen website. 
“Die zal er misschien ooit nog wel komen”, 
zegt hij laconiek. Een Facebook-pagina 
heeft hij daarentegen wel en daarmee is hij 
zeer tevreden. “Iets nieuws op een website 
is vaak niet herkenbaar. Door te reageren 
en te liken op Facebook kom je vanzelf on-
der de aandacht van vrienden van vrien-
den en zo gaat het nieuws over mijn vak-
manschap veel sneller rond.”

Contact
Etienne van Duren Installatietechniek
De Waarden 160
7206 GL Zutphen
T: (0575) 472 467
M: (06) 10819570
E: etiennevanduren@live.nl
FB: www.facebook.com/etiennevanduren-
installatietechniek

Etienne van Duren Installatietechniek.

Etienne van Duren Installatietechniek

“Verwarmen is mijn vak”

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

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

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

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

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

Etienne van Duren
Installatietechniek

• Verwarming

• Gas

• Water

• Elektra

• Sanitair

• Woonhuisventilatie

06-10819570

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren
Laminaat

Houten vloeren
Bamboe vloeren
Vloeronderhoud
Raamdecoratie

Gordijnen
Behang
Krijtverf
Horren

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236
0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl
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beeldend kunstenaar. Zonder veel over 
het ziek zijn te willen uitweiden, geeft 
Els aan ervan overtuigd te zijn dat de uit-
stapjes naar Shingle Street hebben bij-
gedragen aan het genezingsproces van 
beide. “Het klinkt misschien gek maar 
die lijn is voor ons een goede reden om 
twee keer per jaar daar naar de kust te 
gaan. Man en kinderen laten we thuis, 
het is namelijk echt iets van ons tweeën. 
En steeds als we aankomen, ligt de lijn 
er nog. We merkten dat beesten dwars 
door de lijn banjeren maar mensen laten 
het liggen of voegen er zelfs iets aan 
toe. Ze lopen er precies langs naar zee 
of staan er naar te kijken. En als wij bezig 
zijn de lijn te herleggen, en daar hebben 
we inmiddels een hele methode voor 
ontwikkeld, wordt vaak gevraagd wat 
we aan het doen zijn.”
De schelpenlijn loopt van de voormalige 
kustwachthuisjes –de Bed & Breakfast 
waar Els en Lida logeren- tot aan zee. 
Het is geen kaarsrechte of loodrechte 
lijn maar een lijn zoals die is ontstaan. 
Wat typisch is, is dat deze praktisch van 
Noord naar Zuid loopt, niet iets wat de 
dames hebben berekend. 
Als Els en Lida in de lente of in het na-
jaar aankomen, treffen ze de lijn vaak 
een beetje ‘slordig’ aan, door de wind 
uit het gelid gewaaid. Het is dan zaak 
om de schelpen weer netjes zij aan zij te 
leggen. Als er toevallig een plant is gaan 
groeien, wordt er omheen gebouwd. 
Een zogenaamd depot wil de lijn zo nu 
en dan wel eens doorbreken; een cirkel 
waar een paar schelpen in worden ge-
legd, in de hoop dat andere strandbezoe-
kers dat voorbeeld volgen en zo helpen 
een voorraadje aan te leggen. Door de 
eenvoud van de handeling heeft het pro-
ces iets meditatiefs. Meestal werken ze 
samen maar het komt ook voor dat een 
van de twee even niet wil. En zo zijn de 
dames een week onder de pannen. Ie-
dere dag wordt er een klein beetje ge-
werkt. Maar er wordt ook lol gemaakt, 

Tik Shingle Street in op Google en je 
vindt tal van afbeeldingen van de schel-
penlijn van de ‘ladies of the line’, zoals 
de London Times de dames al eens om-
schreef. Een 300 meter lange lijn, dwars 
over het shingle (kiezelstenen) strand. En 
als je goed kijkt, vind je de lijn terug op 
Google Earth.
Els en Lida, vriendinnen die samen terug-
gaan tot de kleutertijd, kregen vreemd ge-
noeg allebei borstkanker in 2004. Naast 
alles wat ze daarover deelden, besloten 
ze er samen op uit te trekken als alle be-
handelingen achter de rug zouden zijn. Ze 
kozen het stille kustdorpje Shingle Street 
in het Britse graafschap Suffolk. Lange 
wandelingen werden er gemaakt en de 

witte schelpen waarmee het strand 
bezaaid lag, werden al snel verzameld. 
Om daar ‘iets’ mee te doen, legden Els 
en Lida ze rond een plant die op het 
strand groeide. Toen ze een half jaar la-
ter terugkwamen, lag de kring schelpen 
er nog steeds. 
De in het jaar daarop ontstane 300 
meter lange lijn is voor de dames een 
belangrijk symbool geworden, een le-
venslijn. Twee keer per jaar zijn ze er te 
vinden om de lijn te herstellen. “Zo lang 
wij leven, ligt die lijn daar”, vertelt Els die 
bij Kunst op de Hoek in Zutphen een ex-
positie heeft ingericht rond het Shingle 
Street project. Ook keramiek heeft ze in 
het atelier staan want net als lida, is Els 

heerlijk gegeten en niet te vergeten een 
glas whisky gedronken, iets dat de da-
mes anders nooit doen.
Terwijl Els het hele proces uitlegt, moet 
ze ook lachen om het plichtmatige ge-
drag waarmee ze tijdens het uitleggen 
misschien wel wordt geconfronteerd. 
Misschien omdat het iets kinderlijks 
heeft. Of iets geks. En toch is de schel-
penlijn voor veel mensen zo gek niet. 
“Omdat we er veel aan het werk zijn, 
worden we natuurlijk ook aangesproken. 
We merken dat ons verhaal mensen zo 
af en toe behoorlijk raakt. En altijd heeft 
diegene dan iets soortgelijks meege-
maakt. Zo zijn we eens in gesprek ge-
raakt met een man wiens vrouw een 
jaar eerder was overleden. Hij vroeg of 
hij een stukje van de lijn mocht leggen 
en kwam de volgende dag samen met 
zijn dochter terug. Dat was wel zo bij-
zonder, dat vergeten we natuurlijk nooit 
meer.”
Een website of een Facebookpagina 
rond Shingle Street hebben de dames 
bewust niet. “Eigenlijk heel dubbel want 
we zijn heel enthousiast om te vertellen 
over het project. Tegelijkertijd willen we 
ook graag dat het strand haar rust en 
magie behoudt.”
Het strand heeft iets mysterieus voor 
de dames. In de Tweede Wereldoorlog 
heeft er onder andere een mislukte Duit-
se invasie plaatsgevonden en de plek 
heeft iets onheilspellends maar voor Els 
en Lida tegelijkertijd iets helends. 
Collages, de originele schelpen maar ook 
in varianten van klei of keramiek, een vi-
deo en de verhalen; allemaal zijn te zien 
bij Kunst op de Hoek aan de Nieuwstad 
20 in Zutphen. Op 20 september geeft 
Els Bottema een lezing over Shingle 
Street bij De Blauwe Deur in Almen.
www.elsbottema.nl 

Vrouw
Ik heb nooit de noodzaak gevoeld om 
te strijden voor mijn rechten als vrouw. 
Tikkend vanuit mijn luxe bureaustoel 
voelt dat ook maf. Er zijn plekken op 
de wereld waar vrouwen niet eens le-
ren lezen en schrijven omdat dat voor 
hen niet is ‘weggelegd’. Misschien is 
dat wel de reden dat mijn haren vaak 
overeind gaan staan als ik dat ‘geëma-
nicpeerde gedoe’ hier in Nederland 
tegenkom. Vind het vaak overdreven, 
terwijl ik tegelijkertijd weet dat inko-
mensgelijkheid, zelfs hier in Nederland 
soms nog ver te zoeken is.
Ook deze pagina Vrouw is er een die 
niet uit mijn koker komt. Ik schrijf er 
met plezier voor en het is een veelge-
lezen pagina. Prachtig vind ik het om 
te luisteren naar verhalen van mensen. 
Voor mij is het niet belangrijk welk 
geslacht daaraan hangt. Soms is er el-
ders in de krant plaats maar een echt 
podium voor die slimme, verstrooide 
uitvinder, die wereldverbeteraar of die 
man met visie is er niet. En ook de co-
lumn die ik af en toe schrijf, geef ik een 
vrouw-achtig thema. En dat terwijl er 
nog zoveel meer is om over te schrij-
ven. 
Maar toch heb ik ook dit keer weer een 
bijzondere vrouw gesproken, met een 
bijzonder verhaal. Het stuk dat ze alle 
ballen in de lucht houdt, hebben we 
voor het gemak even overgeslagen. 
Want het is vanzelfsprekend dat ze 
naast alles wat ze heeft meegemaakt 
en doet zorgt voor haar gezin. Dat vind 
ik vaak uniek aan vrouwen; hun veelzij-
digheid en flexibiliteit.
Voor me op tafel licht een dikke pil 
‘1001 vrouwen uit de Nederlandse ge-
schiedenis’. Niet een boek dat je van 
voren naar achteren doorneemt – het 
heeft 1525 bladzijden. Af en toe sla 
ik een willekeurige bladzijde open en 
maak dan kennis met een vrouw waar-
van ik het bestaan niet kende. Neem 
Maria Ponderus (1672-1764), weldoe-
ner. Het geld dat ze erfde, voelde voor 
haar niet als haar bezit –ze overleefde 
trouwens niet alleen haar man maar 
ook haar drie kinderen-  en dus liet ze 
een hofje bouwen voor de minderbe-
deelden. Het hofje in Leerdam is nog 
steeds als zodanig in gebruik. En zo 
staat het boek van de Middeleeuwen 
tot aan de twintigste eeuw vol vrou-
wen die een prestatie hebben gele-
verd, of de aandacht op zich hebben 
weten te vestigen. Een naslagwerk, 
samengesteld door Els Kloek. Kloek 
vond dat er wel wat meer gelijkheid 
in de geschiedenisboeken mocht en 
dat heeft een boeiende bundel opge-
leverd. Trouwens ook online te raadple-
gen: www.vrouwenlexicon.nl

 

 

Column 
Meike Wesselink

Spelen met steentjes of de schelpjes die je vindt aan zee; we hebben het 
allemaal wel eens gedaan. Zo legden ook de Zutphense Els Bottema en haar 
vriendin Lida Kindersley een lijn van schelpen. Tien jaar geleden. En de lijn, die 
ligt er nog steeds.

Door Meike Wesselink“Zolang wij leven ligt die lijn er”

Lida Kindersley

Boerenmarkt 
Achterhoek
‘Lekker, puur en eerlijk’ zijn vaak gehoor-
de kreten als het gaat om verse produc-
ten direct van het boerenland. Enkele 
Achterhoekse initiatiefnemers maken er 
meer werk van door een boerenmarkt te 
organiseren.Op de boeren warenmarkt 
die de naam Achterhoekse Boerenmarkt 
heeft, kunnen lokale producenten hun 
natuurzuivere waren direct aan de con-
sument verkopen. Door het vergroten 
van de afzet van ambachtelijke streekpro-
ducten, het beperken van vervoer  -direct 
van het land naar de klant- en een eerlijke 
prijs voor de producten, willen de produ-
centen meer aandacht krijgen voor het 
milieu, het dierenwelzijn en de biodiver-
siteit op het Achterhoekse boerenland. 
Daarbij hoort het stimuleren van authen-
tieke recepten en bijzondere recepturen. 
Een boerenmarkt met deze ingrediënten 
stimuleert de lokale economie vanuit de 
gedachte ‘good, clean and fair’ of anders 
gezegd: ‘lekker, puur en eerlijk’.
Locatie: Kaasboerderij Weenink, 
Eimersweg 3 in Lievelde

KunstZondag
Vorden 
KunstZondagVorden beoogt een breed 
publiek kennis te laten maken met pro-
fessionele beeldende kunst en vorm-
geving in galeries, beeldentuinen en 
ateliers in Vorden. Hiervoor organiseert 
zij een kunstroute. Deze biedt het pu-
bliek een grote diversiteit aan abstrac-
te en figuratieve beeldende kunst en 
vormgeving, zoals fotografie, schilder- 
en tekenkunst, beeldhouwwerken en 
sculpturen, grafiek, keramiek- en glas-
objecten, 3d-design (tassen, sieraden, 
mode), monumentale abstracte kunst 
en animatie- en videokunst. 
De locaties waar deze kunstroute de 
bezoeker naartoe brengt, zijn zeer di-
vers. Van huiskamer, atelier en galerie 
tot kerk en tuin op de meest verrassen-
de plekken in Vorden-centrum en haar 
buitengebied. 
Info: www.kunstzondagvorden.nl

IJsseljazz
IJsselazz is een jaarijks jazzfestival in de 
Nederlandse plaats Gorseel, dat sinds 
2006 elk tweede weekend in septem-
ber plaatvindt. Het jazz- en bluesfestival 
heeft in de afgelopen jaren landelijke be-
kendheid gekregen en trekt zo’n 18.000 
muziekliefhebbers. Vanaf diverse podia 
in het dorp presenteert Stichting IJssel-
Jazz een keur aan artiesten van nationa-
le en internationale bodem. Het festival 
is vrij toegankelijk.
Info: www.ijsseljazz.nl

Open Monu-
mentendag
Open Monumentendag wordt in de hele 
regio gehouden. Zo is er in Zelhem een 
fietstocht uitgezet ‘Gemaakt in Gelderland 
die langs ambachtelijke bedrijven voert en 
is er in Hummelo een demonstratie van 
verschillende beroepen in de restauratie-
branche. Zutphen heeft verschillende ex-
posities en presentaties. Het thema van 
Open Monumentendag dit jaar is Kunst 
en Ambacht en wat er te doen is in de re-
gio, staat te lezen op de site.
Info: www.openmonumentedag.nl

ART OF CHI 
Open les 

vrijdag 25 Sept. 
19.00- 20.00uur 

Rustoordlaan 45 G Eefde  

Tai Chi Chuan, Qigong 
Mindfulness,  

weerbaarheid.  

Zie voor meer informatie 
www.artofchi.nl  
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T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Vrijstaand wonen 

nabij centrum

perfect onderhouden

Hengeloseweg 39, 
Zelhem

Vraagprijs: € 350.000,- k.k.

Opdrachtgever zoekt een woning 
in het buitengebied van Zelhem, 

inruil mogelijk.

Twee bestuursleden gezocht! 

bij voorkeur met bestuurlijke ervaring en 
kennis van informele zorg

VIT-hulp bij mantelzorg biedt passende ondersteuning 
aan  mantelzorgers en hulpvragers om hen  

optimaal in staat te stellen  
(weer) deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 

Geïnteresseerd?  
Kijk op:  
www.vithulpbijmantelzorg.nl 

Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575)

Iedere zondag vanaf 9.00 uur
VERSE DUITSE BROODJES!

10  stuks voor € 5,=

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL 

Let op! Woensdagmiddag gesloten.
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 m. links.
Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en acties!

Cadeautip:
Streekproductenpakket!

• Nieuwe oogst Appelen Delcorf 3 kg 2.50

• Zoete witte DRUIVEN 500 gram 0.99

• Grandeur AARDAPPELEN 10 kilo 4.50

• Volop heerlijke PRUIMEN

• Nu opgave voor 17 oktober APPELPERSDAG

MAANDMENU  
SEPTEMBER

hoofdgerecht
Spare Ribs

of

Slibtong

Geserveerd met verse groente  
rauwkost gebakken aardappelen/friet

dessert
Banaan Royal

€ 25,00 p.p.
Let op:

dinsdag t/m zondag 
geopend

vanaf 11.00 uur

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soorten dub-
bel staafmatten, sierhekwerken, poorten en nog 
veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende soorten 
omheiningen, afrasteringen, schuttingen en nog 
veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers. Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt | 0313 - 47 63 11 | 06 - 53 842 907

Hekwerken en Omheiningen

Op 14 augustus 
is het 25 jaar geleden dat 

Johan te Winkel 
bij ons in dienst kwam. 

Om hem hiermee te feliciteren bieden wij hem 
een receptie aan op zaterdag 12 september a.s. 

van 20.00 uur tot 22.00 uur bij 
Restaurant Zalencentrum “De Nieuwe Aanleg” 

Scheggertdijk 10 te Almen.

Coöperatie Loonbedrijf Almen Harfsen u.a.
Het bestuur

Kapelweg 22 
7218 NJ Almen

Tel.: 0575 - 431566

VERBORGEN 
SCHATTEN



BARCHEM Tuinontwerpbureau 
'de Krosenbrink van Joke Klein 
Tiessink bestaat 'alweer 15 jaar. 
Ongeveer 400 tuinontwerpen 
zijn er al van de tekentafel ge-
komen, voornamelijk in de ge-
meente Berkelland en Lochem. 
Dit komt mede dankzij het unie-
ke concept, de opdrachtgever 
wordt namelijk zelf aan het werk 
gezet. Zo word het voor iedereen 
haalbaar om een droomtuin aan 
te leggen. "Het kan natuurlijk 
ook in combinatie met een hove-
nier als u zelf het zware werk niet 
wilt doen."

"Ik gebruik liever zo veel mogelijk 
planten en minder verharding, 
mensen willen vaak een onder-
houdsarme tuin, dat kan ook met 
veel groen. Op deze manier komt 
het regenwater in uw tuin terecht 
en doet zo nog nuttig werk. Ik 
streef ernaar om zo veel moge-
lijk mooie planten combinaties te 
creëren zo wel in kleur- als blad-
vormen in het beplantingsplan", 
aldus Joke.
"Hiervoor heb ik ook nog extra 
cursussen gevolgd onder andere 
bij Modeste Herwig, bekend van 
tal van tuinboeken. Ook doe ik in-
spiratie op in andere tuinen, het 
liefst van particulieren. Bij een 
grote plantenkweker heb ik heel 
veel kennis opgedaan met nieuwe 
soorten planten. Het realiseren 
van een tuin moet wel haalbaar 
zijn, want als u een subtropische 
tuin wilt maar de palmen geen be-

scherming tegen de winter kunt 
bieden, raad ik het af. Mijn streven 
is om een tuin te creëren die bij de 
opdrachtgever past.

Weinig 
onderhoud ook 
met veel groen

Wat ik ook belangrijk vind is dat de 
mensen plezier aan de tuin bele-
ven en het niet als last zien." Voor 
zaterdag 26 september verzorgt zij 
de workshop Vaste Planten. Hier 

leert men in één dag zowel in de 
praktijk als in theorie alles over 
vaste planten.

Ontwerp je tuin
Half oktober is er weer de cursus 
'ontwerp je eigen tuin'. In vier 
dagdelen leer je hoe de eigen tuin 
kan vorm gegeven kan worden. 
Vanwege het jubileum is zondag 
6 september de tuin van 10.00 tot 
17.00 uur geopend voor publiek. 
"Als u onze tuin bezoekt maakt u 
kans op de workshop Vaste Plan-
ten."

   

 ■ www.dekrosenbrink.nl 
info@dekrosenbrink.nl

Tuinontwerpbureau Krosenbrink 15 jaar 
gespecialiseerd in tuinontwerpen

Joke Klein Tiessen.

-Advertorial -

Kom naar de open tuin dagen van Hoveniersbedrijf Gebr. Arends 
Wichmond – In het weekend van 19 en 20 september worden aan 
de Lankhorsterstraat 25a in Wichmond voor de zevende keer de 
open tuin dagen georganiseerd door Hoveniersbedrijf Gebr. Arends. 
Arnold en Jan Arends stellen belangstellenden in de gelegenheid de 
tuin van het bedrijf, maar ook de privétuin te bezichtigen. Op het 
terrein presenteren zich meer dan 70 standhouders.

Een stukje geschiedenis
Arnold Arends leerde voor ho-
venier en zijn broer Jan voor tim-
merman. Tijdens het bouwen van 
een garage bij het huis van Jan en 
zijn vrouw Thea in Giesbeek, be-
dachten ze het al: “We moeten een 
bouwbedrijf beginnen of een ho-
veniersbedrijf.” Drie weken werk-
ten ze met veel plezier samen.
Na de aanleg van een tuin aan het 
water in Leeuwarden krijgt Arnold 
het advies mee: ‘Direct voor jezelf 
beginnen’. “Jan hoort dat en zegt: 
‘Ik doe mee’.” Arnold ging aan de 
slag met het ontwerpen en de be-
planting, het straten, metselen en 
timmeren was voor Jan. “Dat heb-
ben we lang zo gedaan.” Tegen-
woordig doen Arnold en Jan meer 
de aansturing van het werk, omdat 
zij werken met een geweldig team. 
Jan zorgt inmiddels ook voor het 
onderhoud van machines en au-
to’s en de boekhouding.

Jan en Arnold wisten niet waar ze 
aan begonnen, nu 26 jaar geleden, 
maar gingen op pad met een ou-
de Mercedes bus en een Opel Re-
cord. “In januari, dus iedereen zei: 
‘Jullie zijn gek, dan kunnen jullie 
winter krijgen en geen werk’,” ver-
telt Arnold lachend. “Maar je hebt 
dan weinig kosten, we durfden het 
wel aan. In april al hebben we Arie 
Aberson, die ik kende van school, 
aangenomen en die werkt nog 
steeds bij ons.”
De drie werkten hard en maakten 
lange dagen. ”Bouwlamp erop en 
weer verder.” Eenmaal weer thuis 

moesten ze het antwoordapparaat 
afluisteren, tot ze de eerste mobie-
le telefoon kochten. “Jan had die 
aangesloten op de toeter van de 
auto en als wij in de achtertuin wa-
ren, hoorden we de telefoon niet, 
maar dan ging de claxon.”

Arnold werkte vanuit het huis aan 
de Lankhorsterstraat, waar hij 
woonde met zijn vrouw Hedwig. 
Burgemeester Kamerling was aan-
wezig bij de opening van het be-

drijf, zeven jaar na de start. “Die 
heeft toen het lint doorgeknipt.”
In 26 jaar tijd is het bedrijf ge-
groeid wat betreft oppervlakte 
en gebouwen. Het kantoor bouw-
den de broers weer samen. Op 
dit moment werkt er zestien man 
personeel. “Dat zijn allemaal fij-
ne, hardwerkende jongens. Goed 
en betrouwbaar. Dat is belangrijk, 
want we moeten het samen doen.”

Open tuin dagen 19 en 20 sep-
tember
De voorbereidingen zijn in volle 
gang: de standhouders kregen op 
een avond alle informatie en we-
ten waar zij hun waren kunnen 
presenteren, de planten voor de 
aankleding van het plein zijn ge-

regeld, tenten en toiletwagens zijn 
gereserveerd.
“Mensen kijken er naar uit, zij 
komen graag bij ons,” weet Jan. 
“Tijdens de open tuin dagen is ie-
dereen welkom. De locatie is mooi, 
we hebben geen entree en geen 
parkeergeld, wel muziek over het 
hele terrein, dat is gewoon sfeer. 
Mensen vinden het heerlijk.”
Er is voldoende parkeergelegen-
heid voor auto’s en fietsen. Door 
een wandelroute te volgen krijgen 
de bezoekers een goed zicht op de 
tuinen en bij de standhouders, die 
op het plein staan of in de schuur. 
Mensen die slecht kunnen lopen, 
mogen in een golfkarretje plaats-
nemen en worden rondgereden. 
“Het personeel staat overal in de 

tuin om aanwijzigen te geven en 
vragen te beantwoorden.” Daar-
naast is er een horecaplein, om de 
inwendige mens te voorzien van 
een hapje en een drankje. Bij de 
uitgang krijgen bezoekers een ap-
pel van Fruitbedrijf Horstink mee 
en een goodiebag met artikelen 
van de Gebr. Arends en verschil-
lende standhouders.

Open tuin dagen Hoveniersbe-
drijf Gebr. Arends, Lankhors-
terstraat 25a, Wichmond.
Parkeren en entree is gratis. 
Meer informatie over het werk 
van het hoveniersbedrijf en een 
overzicht van de ruim 70 stand-
houders: info@gebr-arends.nl, 
www.gebr-arends.nl.

Oók de bibliotheek!
De vakantieperiode komt er weer aan!
Gratis proefabonnement
Bij de Bibliotheek kies je uit honderdduizenden exemplaren reisboeken en 
vakantiegidsen. Ken jij iemand die van reizen en lezen houdt maar nog geen 
lid is? De Bibliotheek biedt in de periode van 6 april t/m 5 mei a.s. een gratis 
proefabonnement voor drie maanden! Onbeperkt genieten van de leukste 
reisboeken en gidsen. Inschrijven kan via www.gratisbieb.nl of in uw eigen 
bibliotheek. 

Handig op vakantie: e-books lenen 
Duizenden recente e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle 
bekende apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.

VerhalenBieb App
Er zijn van die momenten dat je even iets wil lezen, omdat je de trein hebt 
gemist, op de bus wacht, in een wachtkamer zit, of omdat je iets ontspannends 
wilt lezen voor het slapengaan. Download dan de gloednieuwe VerhalenBieb. 
Daar staan 20 verhalen klaar in de categorieën humor, spanning, drama en 
biografie. En iedere maand komt er een verhaal bij.

Ontdek de Luisterbieb App
Het aantal mensen dat de app gedownload heeft op hun smartphone of 
tablet is van 60.000 gestegen naar bijna 90.000. De top 3 downloads zijn 
de luisterboeken van Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken. Met de 
LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!

Kijk voor info over e-books en apps op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg,  
Doetinchem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of 
volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Oók de bibliotheek!
Week van de Alfabetisering: Tijd voor Taal!

Er is geen tijd meer te verliezen: het is Tijd voor Taal! Lezen en 
schrijven is namelijk essentieel voor de toekomst van iedereen. 
Tijdens de Week van de Alfabetisering besteedt Bibliotheek West 
Achterhoek op allerlei manieren aandacht aan dit onderwerp. 
Op 11 september wordt in de Doetinchemse vestiging van de 
bibliotheek het Taalhuis Doetinchem geopend  De opening van het 
Taalhuis Doetinchem wordt om 13.00 uur verricht door burgemeester 
Niels Joosten.
Tijdens de opening wordt de speciale Taalhuispagina gepresenteerd 
en zijn er Taalhuispc’s met oefenmodules beschikbaar. De leesclub 
van het Graafschap College geeft een demonstratie en u kunt 
kennismaken met de digitale cursussen Klik & Tik en Werken met 
de e-overheid. Onze educatiespecialisten staan klaar om u alles 
te vertellen over de VoorleesExpress, Boekstart en Boekenpret.

Meer bibliotheekactiviteiten in het kader van de Week van de 
Alfabetisering:
► Voorleesmarathon
► Digitaal café
► Lezing Beelddenkers in het onderwijs
► Lezing dyslexie
► Tabletcursussen in Hengelo en Vorden
► Interactief voorlezen in Groenrijk Doetinchem 

De Week van de Alfabetisering vindt plaats van 7 t/m 13 september.
Voor meer informatie kijkt u op: www.bibliotheekwestachterhoek.nl
De Taalhuispagina vindt u op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
leren/taalhuis.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg, Doetinchem, 
Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws 
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Woensdag 9 september, aanvang 20.00 uur
(zaal open om 19.30 uur). Speciale lezing in museum 
Smedekinck, Pluimersdijk 5  te Zelhem door de heer 
Jan Broekhoff te Nijmegen. De avond is voor iedereen 
gratis toegankelijk (inclusief kopje koffie).

RESTAUREREN VAN SCHILDERIJEN
Aan de hand van diverse schilderijen vertelt Jan Broek-
hoff, schilderijenrestaurator van museum Het Valk-
hof te Nijmegen, waarom een schilderij moet worden 
schoongemaakt, op welke wijze dit gebeurd en hoe 
restauraties worden uitgevoerd.

Breng een schilderij mee ter beoordeling!
Tijdens deze lezing komen er altijd veel vragen aan de 
orde, hierop wordt in begrijpelijke ter-men antwoord 
gegeven. Tevens kunnen de aanwezigen kunstwerken 
meenemen welke door de heer Broekhoff zullen wor-
den beoor-deeld op de mogelijkheden van restauratie 
en de te verwachten kosten hiervan. Uit ervaring blijkt 
dat dit een bijzonder boeiend onderdeel van de avond 
zal worden.
Stichting Open Monumentendag Bronckhorst

Woensdag 9 september

UNIEKE LEZING

Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Hovenier m/v
Beschik je over een rijbewijs BE en affiniteit met 
groen onderhoud en aanleg?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op korte termijn op zoek 
naar een hovenier. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt 
werken, aangezien je veel vrijheid krijgt. Je komt veel in 
contact met particulieren, waarbij er van je wordt verwacht 
dat je netjes en correct werkt.

Heftruckchauffeur m/v
Ben jij een ervaren heftruckchauffeur die ook kan 
rijden op een zijlader?

Functieomschrijving
In de functie van heftruckchauffeur ben je verantwoordelijk 
voor het zelfstandig ordelijk houden van een magazijn. In 
deze functie ben je veel fysiek aan het werk. Je bent ver-
antwoordelijk voor het aan- en afvoeren en het verplaatsen 
van hout en het eindproduct. Uiteraard zorg je ook voor 
een correcte ontvangst van goederen en het laden en 
lossen van het eindproducten in vrachtwagens. Ook het 
deel administratie behoort tot het takenpakket. Je werkt in 
dagdienst, maar zorgt er wel voor dat de productie welke in 
een 2 ploegendienst werkzaam zijn altijd genoeg voorraad 
heeft staan bij de machines. Bij gebrek aan werk in het 
magazijn wordt er van je verwacht dat je mee helpt in de 
productie.

Allround ict’er m/v

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie en vind 
je het leuk om informatiesystemen en applicaties 
te onderhouden?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een allround 
ict’er met een praktische en klantgerichte instelling. In 
deze functie ben je verantwoordelijk voor het opzetten en 
inrichten van informatiesystemen, netwerk, PC’s etc. Ook 
beheer je onder andere het ERP systeem AFAS en kom je 
met initiatieven om de processen in AFAS te verbeteren. 
Als allround ict’er ga je oplossingsgericht te werk en ben je 
in staat om verschillende vraagstukken op een gestructu-
reerde manier op te lossen. Tevens los je supportdesk aan-
vragen op of zet de aanvragen waar nodig uit bij partners/
leveranciers. Je voert de werkzaamheden uit volgens vast-
gelegde procedures en bewaakt de afgesproken tijdlijnen. 
Het helpen bij het opbouwen van vragenlijsten kan ook tot 
de werkzaamheden behoren.

Controleur Handgereedschap m/v
Heb jij ervaring met het keuring van (elektrische) 
handgereedschappen volgens de NEN 3140?

Functieomschrijving
Als controleur handgereedschap ben je verantwoordelijk 
voor het keuren van diverse (elektrische) handgereed-
schappen volgens de NEN 3140. Het is van groot belang 
dat je reeds ervaring hebt met de keuring van handge-
reedschappen, zodat je op korte termijn kan gaan starten. 
Het betreft een functie in dagdienst in de omgeving van 
Deventer.

Mechanisch monteur m/v
Ben jij de mechanisch monteur 
die wij zoeken?

Functieomschrijving
In de functie van mechanisch monteur 
ben je verantwoordelijk voor het mon-
teren van machines in projectvorm. Je 
werkt samen met collega’s en je over-
legt veel. Ook kun je ingezet worden in 
de deelmontage. Het is een pre als je 
kennis hebt van elektronica. Je kan op 
korte termijn starten.

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

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

E:   info@heijinkbouw.nl  
W: www.heijinkbouw.nl           

(0575) 84 57 17  •  info@rbmwonen.nl  •  www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  
Oversluiting hypotheek? 

Voor al uw woning taxaties kunt  
u bij RBM WONEN terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl. btw). 

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

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN
NIEUWE UITDAGING?



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 huisart-
senpost.

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:
5 - 6 september, M. Hermans, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden, Brummen, Doetinchem, Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, Steenderen, 
Velp, Zutphen Centrum en Zutphen Leesten. 
Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week, 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 jeugd-
gezondheidszorg.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 
50. Ook e-mailen is 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 telefo-
nisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. w.gotink@
welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 
Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 6 september - Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk,
10.00 uur: mevr. ds. B. Neppelenbroek-Kwakkel uit Zwolle.
1e C: Missionair werk en kerkgroei; 2e C: Eredienst & Pastoraat

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 6 september - Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk,
10.00 uur: mevr. ds. B. Neppelenbroek-Kwakkel uit Zwolle.
1e C: Missionair werk en kerkgroei; 2e C: Eredienst & Pastoraat
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 6 september, 10.00 uur, Ds G v.d. Brug, Zutphen (0575) 54 38 08.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 september, 17.00 uur, Woord en Communieviering,
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker 
15.00 uur, Huwelijksviering van het Bruidspaar Femke Joordens en 
Friso Feilzer, vg. diaken H. Degen. 
Zondag 6 september 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 5 september, 18.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker. 
Zaterdag 5 september, 13.30 uur, Huwelijksviering van het Bruidspaar 
Ellen Peters en Bernd Weustenenk, vg. pastoor F. Hogenelst.

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

Pure Aloë vera producten. Warns-
veld Jannie Nijkamp 0575 521316

GASTOUDER AANGEBODEN. Er-
varen, flexibele kleinschalige op-
vang aangeboden in Vorden. Tel 
0575-530113/06-13386085
   
-08 ben ik mijn bril in oranje bril-
lendoos verloren tijdens fiets-
tocht van Hengelo Gld. naar het 
voetbalveld in Vorden. Fietsroute 
via Slotsteeg naar rondweg Vor-
den/Hengelo en via het fietspad 
naar voetbalveld Vorden. Laat de 
vinder contact opnemen met Ber-
tus Zweverink tel. 0650742819.
   
Te huur gezocht (voor langere pe-
riode) dubb. woning buitengeb. 
Vorden 06-23172468

Boedelverkoopdag: vr. 18 & zat. 
19 sept. 10.00-16.00 uur. Div. in-
ventarissen, gereedschap & An-
tiek. Petersdijk 17, 7025 CT Halle.
   
Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. 
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08. Al-
leen op afspraak.

Te Huur: aan rand van het cen-
trum Vorden, een Appartement 
voor senioren met bijbehorende 
garagebox. Ca. 300 m. van het 
station. ind.: woonkamer met 
open keuken; 2 slaapk.; ruime 
badruimte; separaat toilet. Huur-
prijs € 935,= per maand. Brieven 
onder nummer 01-09. Achter-
hoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 
DB Lichtenvoorde.
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.
   
KIPPENMESTKORRELS, het beste 
voor uw GROENTE-SIERTUIN en 
GAZON. 25 Kg zak 7 euro, 4 zak-
ken 25 euro. Morsdijk 2, Ruurlo. 
06-12971503.

Voor de opfrisbeurt willen wij 
Onze Wereldwinkel graag leeg 
hebben. daarom vanaf 7 septem-
ber 50% korting op heel veel non 
food artikelen. Kom rustig binnen 
lopen en doe uw voordeel met 
deze prijzen.
   
Te koop gevraagd: antiek, curiosa 
en alles wat verzameld wordt. 
Ook complete inboedels. Verza-
melhuis Warnsveld, Rijksstraat-
weg 35, (0575) 52 29 19.
   
Gevraagd: Grote ronde of vier-
kante wikkelbalen hooi/kuil, tel.: 
06-5370 6908.
   
Mobiele Fruitpers en Oogstfeest 
op zaterdag 12 september bij 
Woonerf Luscinia in Hengelo Gld. 
Info en opgave: tel. 0657605040 
of via info@vriendenvanluscinia.
nl.
 
Wespennesten en ongedierte-
bestrijding bel Don Veenhuis 
0610499025
   
Zondag 20 september a.s.: fiets-
tocht Lindese Feest. Start tus-
sen 12.30 uur en 13.30 uur bij de 
Lindesche Molen. Iedereen is van 
harte welkom om deel te nemen. 
25e editie! Extra feestelijk na af-
loop.
   
Wespennesten bestrijding 06-
54323046; Martin Spiegelenberg
   

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

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

Woensdag 2 sept. Tomatensoep/Boeuf Stroganoff met aardappelkro-
ketten en rauwkostsalade 

Donderdag 3 sept. Karbonade de Rotonde, aardappelen en groente/
Apfelstrudel met slagroom

Vrijdag 4 sept. Groentesoep /Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en 
groente

Zaterdag 5 sept. Huisgemaakte gehaktbal met jus, frieten en rauwkost-
 salade/ijs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 7 sept. Gesloten
Dinsdag 8 sept. Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs met 

slagroom

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 
Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque... 
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

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

DUIVEN
zondag 

20 september
10.00 - 17.00 uur
  HORSTENPARK

Horstenparklaan 4

Info Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl



Ziekenhuisstraat 1
7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl
I www.solar-sell.nl

SOLAR SELL IS PARTNER VAN SOLAR WORLD, SUNPOWER, SOLARWATT, SMA, SOLAREDGE, B&B POWER, NEDAP EN AGEM

Solar Sell ruimt haar voorraad op. Daarom kunt u profi teren 

van grote kortingen op onze zonnepanelen. Wij komen gratis bij 

u langs voor het beste advies. Wees er snel bij want op is op!

Grote kortingen 
 op onze zonnepanelen

    Type  Pakket Prijs / 
Paneel Herkomst  Vermogen paneel  Garantie prijs Watt
SOLARWATT Duitsland 2550 watt Poly 12 jaar € 2.450 € 0,96
SOLARWATT Duitsland  2550 watt Poly G/G 30 jaar € 2.900 € 1,14
DMEGC   2650 watt BLACK 10 jaar € 2.550 € 0,96
SOLARWORLD Duitsland  2500 watt BLACK 10 jaar € 2.575 € 1,03
SOLARWORLD Duitsland  2750 watt BLACK 10 jaar € 2.900 € 1,05
SOLARWORLD Duitsland  2800 watt BLACK 10 jaar € 3.150 € 1,13
SOLARWATT Duitsland  2800 watt BLACK G/G 30 jaar € 3.600 € 1,29

Het pakket bestaat uit tien zonnepanelen, een 
omvormer en montagemateriaal. Afwijkende 
installaties en grootte zijn mogelijk. Meerprijs 
voor een Duitse SMA SB 2,5 omvormer is € 250. 
Complete montage voor € 930 of gratis hulp bij 
zelf-plaatsing. De prijzen zijn exclusief BTW. 
De BTW kunt u nog steeds terugvragen. Meer 
informatie vindt u op www.solar-sell.nl
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