
Fitte vutters leggen eigenhandig
jeu-de-boules-baan aan naast de 
sporthal in Wichmond-Vierakker. B  9

Het hekke geet lös: eerste editie Stugge Veer Cross
WICHMOND - Op zondag 11 sep-
tember is het dan eindelijk zover, 
dan worden in Wichmond name-
lijk de motoren gestart voor de 
allereerste editie van de ‘Stugge 
Veer Cross’. Het organisatiecomité 
moest er vele vergaderingen aan 
wijden en veel rondbellen om al-
les in orde te krijgen. Uiteindelijk 
is het dan gelukt!

Om klokslag 09.30 uur gaat voor 
de eerste keer echt het hekke lös. 
En kunnen de motoren, brommers 
en quads gaan crossen op de nog 
aan te leggen baan op het kermis-
terrein in Wichmond. ‘s Ochtends 
zijn de trainingen en ‘s middags 
worden de wedstrijden verreden.
Jong Gelre Vorden- Warnsveld en 
de leden van ‘Crossclub de Stugge 
Veer’ hebben de handen ineen ge-
slagen om een brommer-/motor-
cross te gaan organiseren. 

De organisatie is van mening dat 
er voor de amateurcrosser te wei-
nig podium is. Daarom heeft zij 
nu de Stugge Veer Cross georgani-
seerd waaraan iedereen kan mee-
doen. Jongens en meisjes met hun 
brommertje, een vader die zijn 
Zündapp nog in de schuur heeft 
staan en een boer die zijn quad 
eens echt wil testen. 

Wedstrijd voor 
alle (amateur)
crossers

Ook degenen die nog een 125 cc 
motor in de schuur hebben staan 

kunnen meedoen.
Naast al dit lokale geweld is er ook 
een MX 1 en MX 2 klasse waar de 
meer ervaren crosser aan mee kan 
doen.

Fietsklasse jeugd
Jong Gelre en Crossclub de Stugge 
Veer zouden geen knip voor de 
neus waard zijn, als er ook niet aan 
de kleintjes was gedacht. Voor de 
jeugd is er namelijk de fietsklasse. 
Iedereen tot 12 jaar kan hieraan 
meedoen en zodoende zijn of haar 
talenten showen op de crossbaan. 
Deze fietsklasse begint om 13.45 
uur, je kunt je opgeven in de tent 
op zondagmiddag van 13.00 uur 
tot 13.30 uur. Wel moet één van de 

ouders/verzorgers even een hand-
tekening zetten in verband met 
aansprakelijkheid.
Om het feest voor de kleintjes he-
lemaal compleet te maken is er ui-
teraard ook volop vertier met een 
springkussen, mogelijkheden om 
te schminken en een echte draai-
molen.

Feestelijke afsluiter
Tot 16.00 uur wordt er gecrosst, om 
er vervolgens nog een leuk feestje 
van te maken in de feesttent. Als 
traktatie voor de oren is er muziek 
van de Taliband en The Upper-
cats. Kortom; een dag om naar uit 
te kijken! Hopelijk tot ziens op de 
Stugge Veer Cross.   

 

In de Dennen 
langer open
VORDEN - Deze week gaat het 
zwembad in Vorden nog drie ex-
tra dagen open. Op woensdag 7 
donderdag 8 en vrijdag 9 septem-
ber kan je tussen 7.00 en 11.00 uur 
heerlijk baantjes te trekken en tus-
sen 15.00 en 19.00 uur extra genie-
ten van water. Als afsluiting is er 
zondag 11 september van 13.00 tot 
16.00 uur weer Hondenzwemmen.

   

Club gaat weer 
van start
VORDEN - Vanaf maandag 12 sep-
tember 2016 gaat club weer be-
ginnen, een activiteit die uitgaat 
van de Gereformeerde kerk en de 
Hervormde gemeente van Vorden 
(Protestantse Gemeente in wor-
ding) en bedoeld is voor alle kin-
deren van de basisschool. Zoals 
voorgaande jaren vindt club plaats 
in ‘Het Achterhuus’ (achter de Ge-
reformeerde kerk).

Tijdens club worden er samen 
sportieve en leuke spelletjes ge-
daan, er wordt geknutseld en nog 
veel meer leuke activiteiten. Elk 
jaar wordt de club afgesloten met 
een clubkamp.
   

 ■ Lees verder op pagina 5

Strijd om 
Koning van 
Bronckhorst
Alle schutterskoningen van de 
afgelopen drie jaar van alle 
buurtschappen uit gemeente 
Bronckhorst streden om de 
titel Koning van Bronckhorst 
tijdens jaarlijkse Heidefeest in 
Halle-Heide.

B  5

36  nr.

VORDEN - Gezamenlijk honderd 
jaar getrouwd zijn. Het zal meer 
voorkomen, maar om het geza-
menlijk te vieren is niet alledaags. 
En dan ook nog in originele trouw-
kleding, dat maakt het toch wel 
uniek. Zaterdag 3 september vier-
den Jan (71) en Truus (65) Brum-
melman uit Eefde samen met hun 
vier kinderen Christa (44), Erika 
(42), Dirkjan (41) en Jeroen (39) 
met hun partners tijdens een ge-
zellig samenzijn bij Hotel Bakker 
in Vorden dat de vijf echtparen ge-
zamenlijk honderd jaar getrouwd 
waren. Jan Brummelman uit Eefde 
trad op 18 mei 1971 in het huwelijk 
met Truus Huurnink uit Toldijk. Ze 
kregen vier kinderen. Erika trouw-
de op 24-04-1998 met Ralph Geers 
uit Almen en zijn woonachtig in 
Vorden. Christa trad op 29-09-
2000 in het huwelijksbootje met 
Rob Brokken uit Eefde en wonen in 
Eefde. Dirkjan trouwde op 22-08-
2003 met Cindy Klein Velderman 
uit Eefde en wonen in Utrecht. Je-
roen trouwde op 24-04-2009 met 
Marjolein Disbergen uit Hengelo 
(G) en wonen in Hengelo.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

E-BIKE 

UPGRADE 
DAGEN

T.W.V. 

€ 200,

KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 
VERDER OP IN DEZE KRANT

  

Inloopdag

Zaterdag 17 sept
Netwerkweg 2, Vorden

10.00 - 17.00

Voor werk en innovatie ga naar
www.lubrongroep.nl
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ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

100 jaar getrouwd

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

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

Maak gerust een afspraak met mij om uw wensen te bespreken.
Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

Monuta Vorden
(0575) 552 749
vorden@monuta.nl
www.monuta.nl/vorden

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

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

“de Heer is mijn Herder”

Dankbaar voor het leven is heengegaan  
onze lieve vader, schoonvader en opa

Gerrit Berendsen
Weduwnaar sinds 14-10-1994 

van Hermina Rouwenhorst

Vorden, Vorden,
21 mei 1926 23 augustus 2016

 Ria en Joep    
 Janny en Robbie
  Minke en Anton
  Niels    
 Gerrit en Joan
  Mandy
  Denise en Eldritch    
 Gerrie en Erik
  Kevin en Desiree
  Iris en Darcey
  Luca en Baukje

Correspondentieadres:
van Lennepweg 8
7251 JM Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  • AMBACHTSWEG 2A 
VORDEN
0575-552794 * 06-51098865
OPEN: ZA. 9.00-15.00 UUR
WWW.HET-KLAVIER.NL

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

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

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

Maandaanbieding 
SEPTEMBER:

GRATIS INTERIEURADVIES
BIJ DE SPANNEVOGEL*

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK!
*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

KACHELS
HAARDEN

Na het overlijden van onze lieve papa en opa 

Jaap Funke 
heeft u op uw geheel eigen manier met ons meegeleefd. 
Heel hartelijk dank daarvoor.  

Liefde is leven. 

Alles waar je echt van houdt 
zal je warmte blijven geven 
ook al is het niet gebleven 

’t blijft altijd een deel van jou, 
een stuk van je leven. 

Namens kinderen en kleinkinderen 

Ook namens KiKa willen we u danken voor uw donaties 
Vorden september 2016 

Achter je ligt een leven van werken en plicht,
en juist dat bepaalde in alles jouw eigen gezicht.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
maar verdrietig omdat wij haar voortaan niet meer 
in ons midden hebben, laten wij u weten dat na een 
liefdevolle verzorging thuis in haar eigen omgeving, 
is overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moeder 
en oma

Riekie 
Huetink - van Zuilekom
* 31 maart 1937 † 30 augustus 2016

Wim Huetink

Ans † en Jan Golstein
    Ruben
    Margot

Erikje †

Erna en Jan Groot Jebbink
    Elvira en Stijn
    Patrick en Biek

Onze dank gaat uit naar huisarts Albers en Tanis, 
medewerkers van Thuiszorg Sensire en dagverzorging 
De Klimop voor de geweldige liefdevolle zorg die 
ma heeft ontvangen. 

Oude Zutphenseweg 4a
7251 JP Vorden.

De rouwdienst en begrafenis hebben op maandag 
5 september plaatsgevonden te Vorden.

Niet geheel onverwacht hebben we afscheid 
moeten nemen van onze lieve buurvrouw,
 

Mevr. G.J. van Ingen – Pastoor
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
         Bewoners Mulderskamp

Na een ziekbed van ruim een jaar is rustig 
van ons heengegaan mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en trotse oma

Hendrika Evertdina 
Slöetjes - Tiessink

echtgenote van Jan Willem Slöetjes

in de leeftijd van 73 jaar.

 Lochem:  Wim Slöetjes

 Almen:  Rianne en Jan Tuitert - Slöetjes
  Moniek
  Wessel
  Femke

 Lochem:  André Slöetjes

4 september 2016
Hammarskjöldweg 27, 7242 HV Lochem.

De crematieplechtigheid zal vrijdag 9 september 
in besloten kring plaatsvinden.

Er is gelegenheid de familie te condoleren op 
vrijdag 9 september tussen 14.30 en 15.30 uur in 
het uitvaartcentrum Monuta Kamperman, 
Zutphenseweg 91B te Lochem.

Liever geen bloemen, maar wij geven de voorkeur 
aan een gift voor het KWF waarvoor een collectebus 
aanwezig is.



Voormalige ‘veteranen’ VV Vorden
treffen elkaar al dertig jaar
In 1986 is de 
klootschieters- 
groep opgericht
VORDEN - Steevast op elke eerste 
zondagmorgen van de maand tref-
fen ze elkaar. Al dertig jaar lang. 
De klootschietgroep van het voor-
malige veteranenelftal van voet-
balvereniging Vorden.

Door Jan Hendriksen

De mannen van de klootschieters-
groep hebben allemaal met succes 
gevoetbald bij VV Vorden. Som-
migen van hen speelden jarenlang 
in het eerste elftal, maar speelden 
ten leste van hun actieve voetbal-
carrière allemaal in het veteranen-
team. Jaren achtereen werden zij 
seizoenskampioen. Dat werd dan 

groots gevierd met livemuziek in 
de kantine van VV Vorden. Toen 
al kwamen alle vrouwen en kinde-
ren ook naar het voetbalveld om 
de wedstrijden van hun mannen 
te aanschouwen en samen na te 
genieten.

Uiteindelijk hebben de ‘vetera-
nen’ allemaal hun voetbalschoe-
nen aan de wilgen gehangen en 
besloot men om in 1986 een kloot-
schietersgroep op te richten.
“Vanaf die periode treffen we 
steevast met onze partners op 
elke eerste zondagmorgen van de 
maand elkaar om een ‘rondje’ te 
gaan klootschieten. Weer of geen 
weer. We slaan geen maand over”, 
zo laat Jo Westerveld (81) weten. 
Inmiddels zijn er vijf ‘vrienden’ 
overleden. De oudste uit de groep 
is Driekus Groot Jebbink (86) en 
de jongste Nolda Booltink (69).

Traditie
Naar traditie treft men op de eer-
ste zondagmorgen van de maand 
elkaar om 10.00 uur bij iemand 
van de groep thuis die dan ook de 
klootschietroute heeft uitgezet. Jo 
Westerveld: “Elke keer wordt dit 
door iemand anders verzorgd. De 
route is ongeveer vier tot vijf ki-
lometer lang. We gooien vaak in 
buurtschap Linde en zitten dan 
na het klootschieten samen wat te 
eten en te drinken in ‘t Proathuus 
waar het goed toeven is.”
Afgelopen zondag trof het gezel-
schap in het kader van het dertig-
jarig bestaan van de groep elkaar 
bij café-restaurant ‘t Wapen van 
‘t Medler. Vanaf deze locatie had-
den Jo en Janny Westerveld een 
parcours via de Onsteinseweg, Ei-
kenlaan en de Bekmansdijk uitge-
zet. Aansluitend werd er van een 
diner bij ‘t Wapen van ‘t Medler 
genoten.

Fashion & Art Event
VORDEN - Zondagmiddag 18 sep-
tember tonen modezaken in Vor-
den op spontane wijze hun nieuwe 
herfstcollectie. Elk uur (13.30, 14.30 
en 15.30 uur) start vanuit Grand Bi-
stro De Rotonde op het Kerkplein 
rondom de grote kastanjeboom 
een Fashion & Art Event met kle-
ding (Tuunte, Fashion Corner, Van 
Sinckel en de Hema), schoenen 
(Giesen) en kledingaccessoires 
(Van Sinckel). Kapperszaak Ami 
verzorgt de kapsels en de Vordense 

tuin de bloemen. Galerie De Bur-
gerij participeert met het project 
‘Walking shoes’ van Maria Bomers. 
Indoor Sport Vorden maakt het 
event compleet met (street)dance-
demonstraties.

Met de Fashion & Art Events krijgt 
deze (koop)zondag in Vorden een 
extra bruisend karakter. Uiteraard 
is er voldoende tijd om tussendoor 
de winkels en galerie te bezoeken 
of een terrasje te pakken.

   

Pleinmarkt Vierakker
VIERAKKER -  Vierakker-
Wichmond maakt zich alweer op 
voor de pleinmarkt op 11 septem-
ber. Tussen 11.00 en 15 .00 uur is 
het de bedoeling zoveel mogelijk 
geld in te zamelen ten bate van de 
restauratie van de St. Willibrord-
kerk in Vierakker. Natuurlijk is 
die restauratie alweer enkele ja-
ren geschiedenis, maar de eigen 
financiële bijdrage vanuit de pa-
rochie is nog niet afbetaald.

Op de hele uren, om 12.00 uur, 
13.00 uur en 14.00 uur is er gele-
genheid om de toren te beklimmen 
onder leiding van Lidwien Men-
tink. Ook vertelt zij interessante 
zaken over bijvoorbeeld de kerk-
klokken. Omdat deze pleinmarkt 
samenvalt met Open Monumen-
tendag kunt u in de kerk deskun-
dige uitleg krijgen over wat er zo 

allemaal in deze ‘Mooiste kerk van 
Gelderland’ te bewonderen valt.

Natuurlijk is op de pleinmarkt van 
alles te koop, zoals boeken, platen, 
cd’s, glaswerk, serviesgoed, kinder-
speelgoed, puzzels, schilderijen 
witgoed, geluids-en tv. apparatuur, 
meubelen, kleding, schoeisel, tas-
sen, snuisterijen en schoolplaten. 
Ook voor de inwendige mens kunt 
u er goed terecht. Zo kunt u kiezen 
uit een heerlijke wafel met koffie 
of een pittige hamburger. Voor de 
jeugd is er onder andere een sjoel-
bak.

Indien u nog spullen beschikking 
wilt stellen, neem dan contact op 
met H. Haggeman tel. 0575-441943 
of G.Mentink tel. 06-51040821. Ui-
terlijke datum van inlevering is 8 
september 2016.

   

Beste Welkoop 2016
VORDEN - Het is Welkoop Vorden 
weer gelukt om in de finaleronde 
te komen van beste Welkoop van 
Nederland. Daar is het team bij-
zonder trots op. De competitie be-
stond dit jaar uit vier rondes opge-
deeld in een publieksprijs en een 
organisatieprijs. In iedere ronde 
gingen er in de twee categorieën 
een winnaar door. Daarnaast gaan 
er twee winkels door die geduren-
de de looptijd over alle periodes 
constant gepresteerd hebben. Ge-
durende de looptijd van de compe-
titie streed Welkoop Vorden altijd 
mee om de publieksprijs.

De klant bepaalde de winnaar van 
de publieksprijs en dat is Welkoop 
Vorden in de 4e ronde geworden. 
Per keer zijn 200 klanten benaderd, 
geselecteerd onder de klantenpas-
houders, en daarbij kon men zijn 

mening geven. Een van deze klan-
ten heeft een minuut gratis winke-
len gewonnen bij Welkoop Vorden, 
dit zal binnenkort bekendgemaakt 
worden.

In de finaleronde (van 29 augus-
tus t/m 11 september) worden alle 
klanten met een klantenpas bena-
derd en wordt men gevraagd een 
enquête in te vullen. Hierbij maakt 
u kans op een cadeaubon van 100 
euro. Gedurende deze finaleronde 
heeft Welkoop Vorden diverse ac-
ties, boven op de folderacties, om 
u te danken voor de loyaliteit en het 
vertrouwen. Zie de advertentie in dit 
blad. (Deze actie zijn alleen geldig 
bij Welkoop Vorden). Het team van 
Welkoop Vorden gaat volop strijden 
voor plek 1 en zal de klant daar in 
betrekken. Voor deze en meer ac-
ties, zie de Facebookpagina.VORDEN - Ruim 10 jaar geleden 

startte eigenaar Vincent Spie-
gelenberg, Het Kacheltje. Toen 
nog vanuit de schuur, waar nu de 
extra opslag is, buiten Vorden. 
Om de klant nog beter te dienen 
heeft Het Kacheltje haar show-
room, na tien jaren van goede 
dienst, drastisch veranderd.

“Ik ben heel blij met het eindre-
sultaat. Kachels worden beter ge-
presenteerd en er is meer ruimte 
voor accessoires. De beleving van 
de warmte is beter voelbaar”. Al-
dus Vincent een enthousiaste ei-
genaar.

Vrijdag 9 september vanaf 09.00 
uur kan iedereen die nieuwsgierig 
is een kijkje komen nemen. “We 
hebben dan een informele her-
opening en we zijn heel blij met de 
komst van alle geïnteresseerden”.

Het Kacheltje in Vorden is voor ve-
len een begrip in Oost Nederland. 
Bij Het Kacheltje kun je terecht 
voor uw houtkachel, pellet kachel, 
houthaard of gashaard. De pellet 
kachels zijn de laatste jaren ge-
groeid in populariteit. Mede door 
de subsidies die men ervoor kan 

krijgen en het enorme rendement 
dat eruit gehaald kan worden. Alle 
kachels worden inclusief rookkanaal 
geïnstalleerd door de professionele 
monteurs van Het Kacheltje zelf.

“Inmiddels werken we met een 
team van zeven mensen. Met na-
me onze persoonlijke benadering 
weet de klant te waarderen en te 

overtuigen om te kiezen voor ons”. 
 
Meer informatie over Het Kachel-
tje vindt u op hun website of via de 
actieve Facebookpagina.
   

 ■ www.facebook.com/
hetkacheltje ■ www.hetkacheltje.nl

Het Kacheltje brengt al meer dan 10 jaar 
de warmte bij u thuis

Vincent Spiegelenberg, eigenaar van Het Kacheltje in zijn nieuwe showroom in Vorden. 
Foto: Tetske Rouweler

De klootschietersgroep van het voormalige veteranen elftal van VV Vorden. Foto: Jan Hendriksen. 

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

Apparatuur goedkoper dan online!Apparatuur goedkoper dan online!Apparatuur goedkoper dan online!
ZOMERDEALS
Scheffer

Apparatuur goedkoper dan online!Apparatuur goedkoper dan online!

VOORBEELD:

Combi-

magnetron
type MAC514RVS nu voor 

650.=
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rosbief +  boeren

metworst

2 x 100 gram

2

95

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Pepersteaks

6

95

3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmapakket

6

95

500 gram

SPECIAL

Cheezie

1

45

100 gram

MAALTIJD IDEE

Lasagna

5

50

500 gram

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Bij 2 x 500 gram mager 

rundergehakt

2 x 500 gram

7

50

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Prik -

lappen

5

95

4 stuks

SPECIAL

Amore

1

85

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

kiprollade

GRATIS 100 GRAM 

HAM-PREISALADE

MAALTIJD IDEE

Nasi of 

Bami

3

98

500 gram

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Bij 2 x 500 gram mager 

rundergehakt

2 x 500 gram

7

50

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Prik -

lappen

5

95

4 stuks

SPECIAL

Amore

1

85

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

kiprollade

GRATIS 100 GRAM 

HAM-PREISALADE

MAALTIJD IDEE

Nasi of 

Bami

3

98

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 10 september

Laarstraat 19, Zutphen
0575 - 54 16 02
www.tppdiseraad.nl
info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  
 Wij declareren direct voor u
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

ik ben 
blij met 
mijn 
klikgebit

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

1-jarige opleiding Sportmassage. Altijd al sportmasseur willen worden? 
Wacht dan niet te lang en schrijf je direct in bij SOW Opleidingen.

De eerst volgende cursus waar u aan kunt deelnemen begint 12 september 2016.
Duur: 9 maanden, totaal 34 avonden van 4 lesuren van 18.45 tot 22.15 uur.

SOW Opleidingen is verhuisd naar:
‘t Holland 5, 6921 GX Duiven

Tel: 0313 - 84 39 47
Mob: 06 – 13 40 35 64

info@sowopleidingen.nl

SOW Opleidingen “Daarmee kun je aan de slag”

18 juni open dag  
opleiding 

sportmassage 
van 11.00 tot 

14.00 uur

OPLEIDING 
SPORTMASSAGE

Start 12 september 2016
34 AVONDEN

18.45 tot 22.15 uur
LOCATIE DUIVEN

1-jarige opleiding Sportmassage. Altijd al sportmasseur willen worden? 
Wacht dan niet te lang en schrijf je direct in bij SOW Opleidingen.

De eerst volgende cursus waar u aan kunt deelnemen begint 12 september 2016.
Duur: 9 maanden, totaal 34 avonden van 4 lesuren van 18.45 tot 22.15 uur.

SOW Opleidingen is verhuisd naar:
‘t Holland 5, 6921 GX Duiven

Tel: 0313 - 84 39 47
Mob: 06 – 13 40 35 64

info@sowopleidingen.nl

SOW Opleidingen “Daarmee kun je aan de slag”

18 juni open dag  
opleiding 

sportmassage 
van 11.00 tot 

14.00 uur

OPLEIDING 
SPORTMASSAGE

Start 12 september 2016
34 AVONDEN

18.45 tot 22.15 uur
LOCATIE DUIVEN

DOETINCHEM 
EN ZELHEM

zoeken enthousiaste 

(wijk)verpleegkundigen en
(wijk) ziekenverzorgenden

 voor onbepaalde tijd, 12 - 28 uur per week

Buurtzorg levert verpleging en verzorging 
thuis met kleine, zelfsturende teams 
bestaande uit verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden.

Je bent ondernemend, ziet en zoekt kansen?
Je werkt doelgericht en effectief?
Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Voor informatie kun je bellen naar 
06 – 22993886 
of reageer via onze website
www.buurtzorgnederland.com 

Buurtzorg is in 2015 opnieuw gekozen 
tot beste werkgever van Nederland.

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

Week aanbiedingen

De lekkerste koop je bĳ  de specialist kom proeven....... 
ZOET/SAPPIGE HAND SINAASAPPELEN kilo

                             
Speciaal voor u geselecteerd.......
NIEUWE OOGST HOLLANDSE SPITSKOOL kilo

                           
Van onze vaste teler uit West-Friesland.......
HOLLANDSE BLOEMKOOL XL per stuk

Exclusief bĳ  uw specialist.......
DE LEKKERSTE HOLLANDSE PRUIMEN   500 gr.

0.99

Geldig van dinsdag 6 september t/m maandag 12 september 2016

1.99

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

0.99

1.99
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

NIEUW:
Feestelijke amuse bij:

3 gangen “Heel” menu of
5 gangen “Deel” menu € 32.50

(beide menuutjes in 3 rondes geserveerd 
of u wenst dit anders)



Indelingen van 
de groepen van 
Jeugdclub Vorden

Vervolg van voorpagina

VORDEN - De indeling van de 
clubs voor 2016/ 2017 is als volgt.

Groep 3/4: dinsdag 18.30 - 19.30 
uur. Leiding: Anita Eskes, Manuela 
van der Touw, Miriam de Greef.

Groep 5/6: maandag 18.30 - 19.30 
uur. Leiding: Heidi, Marissa en 
Jordi Nijenhuis, Sander Worseling, 
Gerrie Speijers, Joy de Greef.

Groep 7/8: woensdag 19.00 - 20.00 
uur. Leiding: Kaylee Speijers, As-
trid en Stefano Klaassen, Wendy 
Golstein, Christiaan Brinkhorst, 
Lotte Ruiterkamp. De club heeft 
een eigen Facebookpagina ‘Jeugd-
club Vorden’.

De kosten om lid te worden zijn 
drie euro per maand. Voor meer 
informatie, neem contact op met 
het clubbestuur: Wendy Golstein 
(secretariaat),tel: 554008 email: 
w.golstein@concepts.nl of Anita 
Eskes (voorzitter), tel: 554422 
email: a.eskesmulder@kpnmail.nl.

wordt wekelijks uitgegeven door 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg 
■ Linde ■ Medler ■ Veldwijk ■ Vierakker
■ Wichmond ■ Wildenborch.

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde  
www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30
Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur.

Neem contact op met onze media-
adviseur voor meer informatie:
Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 
Kopij aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur

Bezorgklachten
AVO Verspreidingen: (0314) 39 46 13
avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen 
daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien 
van de inhoud van deze uitgave en/of website 
zowel het auteursrecht 
voor conform artikel 
15 lid 1, sub 4 van de 
Auteurswet als het data-
bankrecht. 

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.

 

Contact
Bronckhorst NoordHeidefeest met strijd om Bronckhorster schutterstitels

HALLE HEIDE - Het buurtschap 
Halle-Heide heeft van 25 t/m 28 
augustus weer het jaarlijkse Heide-
feest gevierd. Toneelvereniging ‘De 
Heide’ opende het feest met twee 
mooie toneelstukken. De rest van 
het weekend was het een creatieve 
gezelligheid met playbackshows 
voor jeugd en volwassenen en de 
jaarlijkse optocht, en kon er fana-
tiek gepuzzeld en gestreden wor-
den tijdens de sterrit en de spelle-
tjesmiddag.

Tijdens de spelletjesmiddag schoot 
Rien Buunk de romp van de vo-
gel naar beneden, waarmee hij 
de nieuwe Koning van de Heide 
werd. Bij de jeugd schoot Rijk Mel-
gers sneller dan verwacht de vogel 
naar beneden, dus hij mag zich 
het hele jaar jeugdkoning van de 
Heide noemen! ‘s Avonds werd er 
flink gefeest tijdens de spetterende 
optredens van Kiek Now Us en Mil-
lennium Showband, waarbij geen 
voetje aan de vloer bleef.

Op zondag vond er een bijzondere 
gebeurtenis plaats op het Heide-
feest: Na een openingstoespraak 
van burgemeester Marianne Bes-
selink van gemeente Bronckhorst 
en een fantastische demonstratie 
van drie vendelzwaaiers, moch-
ten alle schutterskoningen van de 
afgelopen drie jaar van alle buurt-
schappen uit gemeente Bronck-
horst strijden om de titel Koning 
van Bronckhorst. De opkomst was 
met 37 koningen en 14 jeugdkonin-
gen goed te noemen. Na een taaie 
strijd, waarin de beide vogels zich 
niet zomaar gewonnen gaven en 
de wind zich er bij de jeugdvogel 
ook nog even mee bemoeide, werd 
Derk Assink met het 530e schot 
de nieuwe Koning van Bronck-
horst. Ghylain Bobbink schoot de 
jeugdvogel eraf, zodat hij zich de 
komende drie jaar jeugdkoning 
van Bronckhorst mag noemen. In 
2019 zal dit bijzondere evenement 
plaatsvinden op het Bekveldsfeest 
in buurtschap Bekveld.

Uitslagen Heidefeest 2016
Sterrit:1. Te Pas, 2. Gerdien ter Maat 
en 3. De Golfjes.
Playbackshow volwassenen: 1.De 
Bielemansdijk met Once upon a 
time in the Heide, 2.Dames van de 
Halle-Heideweg en 3. Anja Heusink-

veld en Erik Vrieze. Playbackshow 
jeugd: 1.Evi Otten, 2.Carmen Tesel 
en Wieke en 3. Marize Bangma.
Optocht grote wagen: 1. Piraterij in 
Halle hei, 2. De Struu en 3.Biele-
mansdijk. Optocht lopend of kleine 
wagen: 1. Jay Wagenvoort, Nora Ee-
nink, Linn Eenink, 2. Lizette van Rij-
sewijk, Marion Wisselink en 3. Evert 
Eenink, Jan Wisselink.
Koningsschieten (Gemeente 
Bronckhorst): Romp: Derk Assink, 
Kop: Evert Maalderink, Linkervleu-
gel: Jan Lenderink, Rechtervleugel: 
Marcel Harmsen en Staart: Harald 
Gotink.
Jeugdkoningsschieten (Gemeente 
Bronckhorst): Romp: Ghylain Bob-
bink, Kop: Rutger Mebelder, Lin-
kervleugel: Loting, Noa van Aalst, 
Rechtervleugel: Lars Leusink en 
Staart: Loting, Koen Soeters.
Vogel: Romp: Rien Buunk, Kop: 
Henk Bruil, Linkervleugel: Anjo Ho-
geweide, Rechtervleugel: Thomas 
Vels en Staart: Jan van Zadelhoff. 
Jeugdvogel: Romp: Rijk Melgers, 
Kop: Rijk Melgers, Linkervleugel: 
Rijk Melgers, Rechtervleugel: Glenn 
ter Maat en Staart: Glenn ter Maat.
Kruisboogschieten volwassenen: 1. 
Manon te Molder, 2. Michiel Bos-
man en 3. Gerben Pelgrum. Kruis-
boogschieten jeugd: 1. Kaj de Wilt, 2. 
Rijk Melgers en 3. Jasper Klein Blue-
mink. Kegelen: 1. Kelly Bruggink, 2. 
Claudia Vrieze en 3. Petra ter Horst. 
Bierpulschuiven volwassenen: 1. 
Henk Bruil, 2. Jan Heusinkveld en 3. 
Fons Wiggers. Doeltrappen: 1. Rick 
Hilverink, 2. Chiel Heusinkveld en 
3. Jan Willem Hogeweide. Pleebor-
stel gooien volwassenen: 1. Henk 
Bruil, 2. Tom Giesbers en 3. Gerwin 
Kuenen. Pleeborstel gooien jeugd: 
1. Kaj de Wilt, 2. Isa Colenbrander 
en 3. Wouter Klein Selle. Korfbal: 1. 
Herbert ter Maat, 2. Benjo Otten en 
3. Han ter Maat. Ringrijden: 1. Rijk 
Melgers, 2. Henri Peppelman en 3. 
Mathieu Lindner. Sjoelen volwasse-
nen: 1. Rijk Melgers, 2. Jan Heusink-
veld en 3. Gerben Pelgrum. Sjoelen 
jeugd: 1. Mauro Kuenen, 2. Evi Ot-
ten en 3. Jasmijn. Fladder: 1. Her-
bert ter Maat, 2. Helmer Venneker 
en 3. Carlo de Wilt.
   

 ■ Foto’s van beide nieuwe 
koningen van Halle-Heide, zie 
contact.nl

WITTEBRINK - Tijdens het Hø-
kersweekend bij café ‘de Tol’ in 
de Wittebrink was een officieel 
moment ingepland op het podi-
um om de ‘Høkersgroep uit Lie-
velde’ de gelegenheid te bieden 
een cheque te overhandigen aan 
Herman Luimes, voorzitter van 
het Koningin Wilhelmina Fonds 
(KWF) afdeling Bronckhorst. 
Het bedrag € 3652,13 was bijeen-
gebracht tijdens de verzamel-
beurs met veiling en verkoop, die 
eerder dit jaar bij ‘de Tol’ werd 
gehouden.

Door Jan Knoef

Voorzitter van het Anhangerschap 
Henk Kelder reageerde meteen 
enthousiast toen de Høkersgroep 
zich meldde met het idee om een 
veiling met verkoop voor het goe-
de doel te houden. “Ik denk zelfs 
dat Bennie (Jolink - red.) zelf de 
eerste hint heeft gegeven om een 
verkoop van Normaal ‘gadgets’ te 
organiseren en de opbrengst van 
de single, die in december 2015 
uitkwam, was bestemd voor het 

KWF”, aldus Henk. “In overleg met 
het management werd het nodige 
ingebracht en de rest hebben de 
jongens zelf geregeld.”

De groep ging fanatiek aan het 
werk en de beurs werd een groot 
succes. De verkopers van de t-

shirts glunderen nog als ze tijdens 
het Høkersweekend vertellen over 
de ‘verkooptrucs’, die ze hadden 
bedacht om de verkoop te stimu-
leren. Eenmaal op het podium 
stond de hele groep te glimmen 
over het mooie resultaat. Høkers 
blijken een dankbaar goede doe-

lenpubliek, want tijdens de over-
handiging van de cheque meldde 
een ‘Anhanger’ zich met de me-
dedeling dat hij nog € 100,- wilde 
doneren, waarmee het uiteindelijk 
resultaat € 3752,13 is.

Diverse andere 
evenementen 
voor KWF

Herman Luimes was blij met de 
cheque en op de vraag van pre-
sentator Theo Tankink of het 
KWF-Bronckhorst nog plannen 
heeft, wist hij te melden dat er op 
30 oktober in Vorden weer een 
zogenaamde ‘Blubberrun’ wordt 
gehouden en dat er voor 2018 (da-
tum nog niet bekend) weer een 
‘Samenloop voor Hoop’ wordt ge-
houden.

Høkers doneren voor KWF-Bronckhorst

Hokers bieden Herman Luimes (KWF) cheque aan. Foto: Jan Knoef

Derk Assink werd met het 530e schot de nieuwe Koning van Bronckhorst. Foto: PR
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Leer ons kennen!

Inloopdag
 Werk & innovatie

Zaterdag 17 sept
Netwerkweg 2, Vorden

10.00-17.00

Wij zoeken steady recruiters en projectcoördinators 

Jouw werkdna
Overtuigend, assertief en tactvol, ambitieus, empathisch, betrokken, energiek, inventief, gevoel voor techniek 
of bouw, mensgericht leiderschap, plannen en organiseren, communicatief,  zelfontwikkeling, ja en…, drive, 
stressbestendig, geen comfortzone, leervermogen

Onze cultuur
Achtenswaardig, snel, doen, naar de top, gewoon, onafhankelijk, eerlijk, niet zeuren, durf, coachend, innovatief, 
gaan, samenwerken, integer, toekomst

“Als ik het maar vooruit geweten had, dan was ik uurwerkhersteller geworden”

Geïnspireerd door Albert Einstein

www.techniekchannel.nl

Bouw- & installatietechniek
Aanleg, montage en onderhoud (gawalo)

Gas-, water-, klimaatbeheersingsinstallaties

Installatie van elektrische (gebouw)installaties

Timmeren en (af)montage (interieur)

Houtbewerken

Beton-, en betonstaalwerk

Metselen, stukadoren, voegen en lijmen

Dakdekken en isoleren

Vloerbedekken en stofferen
 
Schilderen

Werktuigbouwkunde &  metaal
Monteurs en constructiewerkers

Verspaners en plaatwerkers

Instellen, ombouw en bediening machines

Lassen, snijden, solderen e.d.

Oppervlaktebehandeling

Elektrotechniek & automation
Opbouwen, leggen, aansluiten en repareren

Controleren en testen

Fijnmechanica & elektronica
Bankwerken, assembleren en montage

Glaszetten, snijden en polijsten

Plastisch vormgeven en bewerken

Data, telecom & beveiliging
Data en telecommunicatie

Beveiligingsinstallaties

 

Landschapsarchitectuur & groen
Besturen van landbouwmachines en loonwerk

Hoveniers en tuinbouwwerk

Bosbouw en het verzorgen van natuurbeheer

Grond-, weg- & waterbouw
Monteurs, montage en reparatie

Machines, kranen en takels bedienen

Straatmaken en grondwerken

Landbouw & automotive
Monteurs, montage en reparatie

Onderhoud van (motor)voertuigen

Kantoortechnisch
Werkvoorbereiden, coördineren, 
calculeren en plannen

Tekenen / engineering / R&D

Ontwerp en design

Ga naar onze websites: 

www.lubrongroep.nl
www.lubron.nl
www.bouwkracht.nl
www.thom.nl
www.rewoud.nl



Iedereen heeft hard geoefend voor het 
behalen van diploma

VORDEN - Aan het einde van het 
seizoen werd er tijdens het mooie 
weer nog even extra hard geoe-
fend om een diploma binnen te 
halen. Om geen openingsuren te 
verspillen moesten sommige kin-
deren op zaterdagmorgen al om 
9.00 uur aan het water staan om 
hun proeven af te leggen. Meester 
Piet van de landelijke NPZ-NRZ 
was zeer tevreden en alle kinderen 
slaagden met vlag en wimpel.

Diploma A: Lynn Mennink, Tho-
mas Gerretsen, Jordyn Uitslag, 
Fabian Smallegoor, Collin Jiang, 
Tye Leegstra, Kars Jansen, Esmee 
Groot Roessink, Rianne Groot 
Tjooitink, Steven Korenblek, Ben-
te Eckhardt

Diploma B: Kate Veenendaal, 
Sophie van Unen, Ruud Wibbe-
link, Eline Wolbrink, Belle Leeg-
stra, Yvon Groot Tjooitink.

Diploma C: Sander Eskes, Carlijn 
Groot Roesink, Marnix Geubels, 
Tobias Vliegenthart, Jan-Hergen 
de Haan, Rick Berenpas, Floyd 
Heebink, Abigail Meijer, Linde 
Klein Kranenbarg, Tom van Ark, 
Saar Verkijk, Tesse Verkijk, Róchi-
rah Sikkema.

Survival: Annemijn Raggers, Tho-
mas Boehmer, Simon Boehmer, 
Evie van der Weide, Veere van der 
Weide, Loes Klein Nengerman, 
Diede Wagenvoort, Eefje Ooms, 
Luuk Wiggers, Bas Reintjes.

Zwemvaardigheid: Iris Papen, 
Elise Koerselman, Mees Addink, 
Marit Vliegenthart, Floor Beeftink.

Snorkelen: Daan Rondeel, Chris 
Rondeel, Bouke Klein Kranenbarg, 

Dani Lebbink, Inge Droppers, Bart 
Lichtenberg, Tabe Schuurman, 
Sanne Papen, Dries Schuurman.

Vinzwemmen: Welmoed Doorn-

bos, Splinter Doornbos, Doutsen 
Doornbos, Pippa Heijenk Esther 
Reintjes, Mirthe Reintjes, Mees 
Addink, Jet Smit.

   

Kom bridgen bij Bridgeclub Vorden

VORDEN - Bridgeclub Vorden zou 
nog graag nieuwe leden willen ver-
welkomen. Er wordt iedere woens-
dagmiddag gespeeld, mocht men 
liever op maandagavond spelen 
dan kan dat ook. Het begint weer 

op maandagavond 12 en woens-
dagmiddag 14 september. Bridge 
is een denksport dat door iedereen 
kan worden beoefend. Mocht u in-
teresse hebben om deze gezellige 
sport te gaan beoefenen dan bent 

u van harte welkom bij Bridgeclub 
Vorden. U kunt zich aanmelden bij 
het secretariaat: Ellen Stehmann.
   

 ■ Stehmann: 0575-551495

Opnieuw streep door vergunning voor 
Koolen
Buitengebied beschermen
Ook de aangepaste vergunning 
die de gemeente Bronckhorst ver-
leende aan de heer Koolen is door 
de Raad van State geschorst. Die 
oordeelde dat er ook in deze aan-
gepaste opzet sprake is van een 
fokbedrijf en dus van intensieve 
veehouderij. Een fokkerij bouwen 
aan de Polweg mag niet. De Raad 
van State was, in tegenstelling tot 
de gemeente, van oordeel dat 20 
stieren ‘een aantal is dat niet past 
in een melkrundveehouderij’.

De Buurtgroep Buitengebied Hen-
gelo/Vorden gaat ervan uit dat de 
plannen voor de Polweg nu van de 
baan zijn. Maar de buurtgroep legt 
het werk nog niet neer. Woord-
voerder Jacques Wintermans: 
‘We richten nu onze aandacht op 
het nieuwe bestemmingsplan. Er 
moet beter vastgelegd worden 
wat wel en niet kan in het buiten-
gebied. Daarom hebben we al op 
22 maart j.l. onze zienswijze aan-
geboden aan Wethouder Spek-
schoor’.

Evenwichtige balans
De visie van de Buurtgroep is door 
187 omwonenden (van wie 44 
agrariërs) ondertekend. De buurt 
pleit daarin voor een evenwich-
tige balans tussen wonen, natuur, 
recreatie en agrarische en andere 
economische activiteiten in de 
buurt. Jacques Wintermans daar-
over: ‘We moeten inzetten op een 
levendige buurt met een gezonde 
groei van alle 5 activiteiten en dus 
excessieve ontwikkelingen op één 
daarvan voorkomen. Zo behoud 
je een vitaal platteland, zonder 
sociale ontwrichting, leegloop en 
economische achteruitgang’.
Hij noemt de manier waarop bur-
gers en boeren rond de Polweg sa-
menleven en -werken, overleggen 
en elkaar de ruimte gunnen, een 
‘voorbeeldfunctie voor hoe het 
kan en moet in het buitengebied’.
Samen met de melkveehouders 
in de buurt, meest jonge onder-
nemers die een gezinsbedrijf 
runnen, heeft de Buurtgroep de 

gemeente voorgesteld de grootte 
per rundveehouderij te stellen 
200 à 250 stuks. Jacques Winter-
mans: ‘Deze grootte past nog in 
een kleinschalig coulisseland-
schap. De gezinsbedrijven, nu 100 
tot 150 runderen groot, kunnen 
volop groeien maar een durfin-
vesteerder die eerst 1450 en in zijn 
tweede plan ‘slechts’ 650 runderen 
wil houden, hoort elders omdat hij 
de balans verstoort’.

Twee logische landschapstypen
In de visie van de Buurtgroep 
wordt het buitengebied van 
Bronckhorst in ten minste twee 
landschapstypen ingedeeld: land-
bouwgebieden waar veel ruimte 
is en kleinschalige coulisseland-
schappen waar veel burgers wo-
nen. Rond de Polweg staan meer 
dan 100 burgerwoningen en 10 
melkveeboerderijen op een ge-
bied van slechts 480 hectare. Me-
gastallen veroorzaken veel extra 
verkeer. Aanvoer van ruwvoer en 
het uitrijden van mest van en naar 
locaties op grotere afstand leiden 
tot veel lange ritten op relatief 
smalle wegen. Extra zwaar verkeer 
levert een gevaar op voor fietsende 
kinderen. Maar ook veel toeristen 
zullen dan op termijn een andere 
bestemming kiezen.

Goed instrumentarium
Zonder passend beleidsinstru-
mentarium kan de gemeente geen 
beleid voeren. Het huidige LOP 
(Landschapsontwikkelingsplan) 
deugt niet. Jacques Wintermans 
stelt ‘het meer een schaamlap 
rond te grote stallen dan een pas-
sende oplossing’ te vinden.
‘Stedelijke gebieden zijn inge-
deeld in woonwijken, winkelge-
bieden en kantoorwijken. Waar-
om gebruiken we een soortgelijke 
ruimtelijke ordening niet voor het 
buitengebied?’, vergelijkt Jacques 
Wintermans.

Jacques Wintermans,

Namens Buurtgroep Buitengebied
Hengelo/Vorden

   

Startweekend Vordense kerken

VORDEN - Vrijdagavond 9 septem-
ber om 19.00 uur treedt het Oe-
gandees kinderkoor Mwangaza op 
in de Dorpskerk in Vorden. De toe-
gang is gratis. Er is wel een collec-
te. De opbrengst is voor het wees-
huis in Oeganda waar de kinderen 
wonen. Kijk voor meer informatie 
op www.UCCF.nl.

Gezamenlijke dienst
Zondagmorgen 11 september om 
10.00 uur is de oecumenische 
startdienst van de drie Vordense 
kerken in de Gereformeerde kerk. 
Voorgangers zijn ds. F. Branden-
burg, ds. J. Kool en parochie-
medewerker G. Spekkink. Het 
thema van deze viering is: ‘Deel 
je leven’. U wordt gevraagd één 
stuk fruit mee te nemen. Met dit 
meegebrachte fruit worden fruit-
manden gemaakt, deze worden 
naar gemeenteleden gebracht in 
plaats van een bloemengroet. In 
de dienst en erna zal Henny Ros-
sel iets vertellen over vruchten en 
bomen. Naast het orgelspel door 
Kees van Dusseldorp zal de band 
Spirit muzikale medewerking ver-
lenen. Voor de kinderen is tijdens, 
maar ook na de dienst van alles te 
doen.

Geslaagden voor diploma A, B en C. Foto: PR

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

Voorverkoop kaarten 
voor Jubileummiddag 

op zondag 18 sept:

 BOH FOI TOCH 
Knoef & Co  

De Lindezangers

Zaterdag 10 september
van 10.00 – 16.00 uur

bij ‘De Bovenste Plank’
Schuttestraat 22 in 

Vorden (Linde). 
Tel.  0575-559301

Entree prijs € 12.50

Geslaagden survival, zwemvaardigheid, snorkelen en vinzwemmen. Foto: PR
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Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

GRATIS
Apk en een kleine beurt 

airco vulling e 75,-

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

Voor benzine-en diesel voertuigen

APK en kleine beurt v.a. €75,-

AGENDA SEPTEMBER

CultuurZomer
EEN OVERZICHT VAN ZOMERSE FESTIVALS

& EVENEMENTEN IN DE ACHTERHOEK

Theater & podium
Muziek & festival

Kunst
(Streek)cultuur

Film & poëzie

WWW.CULTUURZOMERACHTERHOEK.NL

BLOEMENCORSO 
LICHTENVOORDE
Een kleurrijke optocht vol wagens met de mooiste dahlia’s! Kom naar 
het op één na grootste Bloemencorso van Europa op zondag 11 sep-
tember om 14.00 uur. Het Bloemencorso is een adembenemend b(l)
oeiend spektakel. U moet het Bloemencorso beslist een keer gezien 
hebben! Het is nauwelijks te geloven dat Lichtenvoordenaren zoveel 
energie steken in kunstwerken die maar zo’n beperkte tijd houdbaar 
zijn. Er is rondom het corso van alles te doen en te beleven, kortom een 
bezoek meer dan waard!

LOCATIE   Bloemencorso Lichtenvoorde
WEBSITE   www.bloemencorso.nl

11 SEP

ST
RE

EK

DATA EVENEMENT/ACTIVITEIT PLAATS

11 september Bloemencorso Lichtenvoorde

23, 24, 25 september Bredevoort Schittert Bredevoort

25 september Appeldag Winterswijk

‘16

BREDEVOORT 
SCHITTERT
In Bredevoort, een klein historisch vestingstadje in de Achterhoek, barst 
elk jaar in het laatste weekend van september een uniek spektakel los: 
‘Bredevoort Schittert’. De smalle middeleeuwse straatjes worden omge-
toverd tot een sprookje. Licht, muziek, theater en romantiek staan cen-
traal. De openbare straatverlichting wordt gedoofd en er worden vele 
lichtjes in glazen potjes ontstoken. In één woord: Schitterend! Hoofd-
attractie tijdens Bredevoort Schittert zijn de lichttaferelen. Met diverse 
materialen wordt een voorstelling gebouwd, passend bij het thema en 
verlicht doormiddel van duizenden lampjes. Deze lichttaferelen staan 
op diverse plaatsen in het mooie historische centrum. Elke avond een 
daverend vuurwerk om 21:30 uur, op vrijdag- en zaterdagavond live-
muziek tot 01:00 uur. Op zondagavond livemuziek tot 0:00 uur 

LOCATIE   Binnenstad Bredevoort
WEBSITE   www.bredevoortschittert.nl

23, 24, 
25 SEP

TH
EA

TE
R

0.79
v   van 1.59

0.89
v   van 1.59

2.99
v   van 3.75

0.79
v   van 0.99

1.69
v   van 2.79

0.99
v   van 1.89

125 g

0.99
3 x 90 ml

0.99

2 x 100 g

0.69
500 g

0.79
475 g

2.99
KOELINGKOELING DIEPVRIES

DIEPVRIES

KOELING

DEZE WEEK

DIT WEEKEND

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

WITTE 
DRUIVEN

TROS-
TOMATEN

BRUINE
BOLLEN

GEMENGD
GEHAKT*

BLAUWE 
BESSEN*

BLOEM-
KOOL

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

Natuurlijk Aldi!

WERTHER’S
ORIGINAL
CHOCOLADE

CARROT CAKE**

DUO 
SENSATIE IJS**

SKYR YOGHURT*HOTDOG*

Maandag
5-9 t/m 
zondag 

11-9

1 kg

500 g

1 kg

200 g Per stuk

10 stuks

Vrijdag
 9-9 t/m 
zondag 

11-9



Gospelkoor Inspiration Vorden
VORDEN - Gospelkoor Inspiration 
Vorden start op 7 september weer 
met haar wekelijkse repetitieavon-
den om 20.00 uur in het Kulturhus 
in Vorden. Daar heb je de gelegen-
heid om een repetitieavond bij te 
wonen, en mee te zingen. De re-
petitie duurt tot 22.00 uur. Leeftijd 

is niet belangrijk: iedereen is van 
harte welkom. Wil je meer weten 
bel dan even met 0573-453229 of 
kijk op de website: www.inspira-
tionvorden.nl. Gospelkoor Inspi-
ration Vorden is ook te vinden op 
Facebook.

Ouderdom
Van de man met wie ik deze mid-
dag een afspraak heb, weet ik niet 
veel meer dan dat hij 90 jaar oud 
is. Ook weet ik dat hij een heel 
groot deel van al die jaren muzi-
kant is geweest. Daarom kom ik 
op bezoek. Om erover te praten 
en er vervolgens over te schrijven. 
Precies op het afgesproken tijd-
stip bel ik aan. Er komt niemand 
aan de deur. Dan valt mijn oog op 
een papiertje achter het zijraam. 
‘Achterom’, staat erop.

‘Goedemiddag!’, roep ik als ik via 
de achterdeur wat voorzichtig 
een verlaten keuken binnenstap. 
Vanuit een ander vertrek klinkt 
de mededeling dat ik verder mag 
komen. In de kamer tref ik een 
man en een vrouw. De man zit op 
een stoel. De vrouw slaapt op een 
bed. Het bed van de man staat 
aan de andere kant van de kamer. 
Daar heeft hij vannacht maar kort 
op geslapen. Het lag niet lekker. 
Hij was op de bank gaan liggen.

Op die bank heeft hij tot ver in de 
ochtend gelegen. Hij was te stijf 
geworden om er zelfstandig vanaf 
te komen. Dat lukte pas toen de 
thuishulp kwam. Nu zit de man 
op de stoel klaar voor het aange-
kondigde bezoek. Dat bezoek be-
staat uit een verslaggever en een 
fotograaf van de krant. De man 
wil zijn verhaal graag in de keu-
ken vertellen. Dan kan zijn vrouw 
rustig slapen. Geen probleem. We 
gaan naar de keuken.

Dat blijkt gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Over een paar meter 
doen we ruim tien minuten. We. 

Want de man steunt tijdens het 
lopen op mijn hand en op die van 
de fotograaf. Dat deed hij even 
hiervoor ook bij het opstaan uit 
zijn stoel. Ook dat duurde zeker 
vijf minuten. Al met al is het als 
we aan de keukentafel zitten een 
half uur na aankomst. ‘Hoe ben jij 
hier eigenlijk binnengekomen?’, 
vraagt de fotograaf, die even na 
mij arriveerde waardoor ik de 
voordeur voor hem kon openen.

Waar de heer des huizes fysiek 
verre van topfit is, mankeert hij 
geestelijk niets. Hij kan prima 
vertellen. Ook over vroeger. In de 
koelkast mag ik ondertussen een 
drankje pakken. Er staan twee 
pakken sap. Het ene pak bevat 
de smaken sinaasappel en perzik. 
‘Die is lekker!’, vindt de man. Op 
het andere pak staan sinaasap-
pels en abrikozen afgebeeld. ‘Nog 
lekkerder!’, klinkt het enthousiast. 
Het heffen van het glas gaat niet 
zo soepel meer, maar het smaakt 
hem zichtbaar goed.

‘We zijn klaar’, meld ik even la-
ter. De fotograaf is al vertrokken 
en mijn kladblokje is inmiddels 
goed gevuld. Er is nog één ding. 
De man wil weer opstaan van zijn 
stoel. Dat gaat niet zonder hulp. 
Weer gaan we het hele proces 
door. Van het overeind komen tot 
de eerste kleine stapjes. Met elk 
stapje dat de man zet, groeit mijn 
respect voor de mensen in de 
zorg. En mijn besef van de nood-
zaak van hun werk. ‘Jij bent nog 
jong’, zegt de man nadat hij mij 
hartelijk heeft bedankt voor de 
komst. ‘Geniet er maar van.’

Fitte vutters leggen jeu-de-boules-
baan aan
WICHMOND - Naast de sporthal 
in Wichmond-Vierakker was altijd 
een onbestemd perceeltje waar het 
onkruid welig tierde. Niemand wist 
er een goede bestemming voor. 
Totdat de plaatselijke vutters een 
idee kregen. “Waarom leggen we er 
geen jeu-de-boules-baan aan?”. En 
sinds kort is het Sociï-complex met 
voetbalvelden, een sporthal en een 
tennisbaan een heuse jeu-de-bou-
les-baan rijker. De vuttersploeg, die 
ook het onderhoud rond de sport-
velden verzorgt, legde de baan 
eigenhandig aan. Allereerst ging 
er een subsidieaanvraag naar het 
Oranje Fonds (Nederland Doet). 
En er werd contact gezocht met 
Dorpsbelang Wichmond-Vierak-
ker. Dat had ooit een gemeentelij-
ke subsidie gekregen voor de aan-
leg van een jeu-de-boules-baan.  
Van een daadwerkelijke aanleg 
was het echter nooit gekomen. Of 
de vutters dat slapende potje geld 
niet mochten hebben? Dorpsbe-
lang juichte het initiatief toe en 
stond het geld graag af. Op het in-
ternet werd gezocht naar de maten 
en eisen waar de baan aan moest 
voldoen. Er werd een graafma-
chine gehuurd om de baan een 
halve meter uit te graven. Vutter 
Tonny Nijenhuis: “Daar werd eerst 
een laag zand van 75 centimeter 

ingebracht, daarna 10 centime-
ter Dolemiet split en als deklaag 
kwam daar een speciaal soort fijn 
grit overheen.” Het terrein rond de 
baan onderging een ware meta-
morfose. De brandnetels en ander 
ongewenst groen maakten plaats 
voor een grasmat en de jeu-de-
boules-baan werd omzoomd met 
strak straatwerk. De vutters kijken 

tevreden terug op hun werkzaam-
heden. Bennie Tijssen: “Het is een 
mooie aanvulling voor ons sport-
complex. Men kan voetballen, 
tennissen en nu dus ook jeu-de-
boulen. Wij hebben de baan wel-
iswaar aangelegd, maar hij is voor 
iedereen toegankelijk. We denken 
er wel over om een kleine bijdrage 
te vragen.”

VORDEN - Afgelopen zaterdag 
vond op het plantsoen aan De 
Eendracht te Vorden de 2e editie 
van het Noaberfeest plaats dat 
zich in een goede belangstelling 
mocht verheugen. Maar dat niet 
alleen, ook de weersomstandig-
heden werkten volop mee om er 
een in alle opzichten geslaagd 
feest van te maken, voor zowel 
jongere als oudere Noabers, en 
daar ging het natuurlijk allemaal 
om. Gezelligheid, amusement 
en met elkaar samenzijn voerde 
de boventoon. Dit zorgde ervoor 
dat er zondagmorgen ter afslui-
ting een gezamenlijk ontbijt aan 
toegevoegd werd. 

Ook ditmaal kon men weer be-
schikken over de 32 m2 sfeervol 
opgestelde en ingerichte par-
tytent, welke beschikbaar werd 
gesteld door zwem- en recreatie-
bad “In de Dennen” en zag ook 
het feestterrein er weer prachtig 

en gezellig uit. Even na 16.00 uur 
opende namens het organisatie-
comité kwartiermeester Herbert 
Brummelman het buurtfeest met 
een woord van welkom.

De nieuwe buren, die afgelopen 
maandag hun intrek namen in 
de buurt, werden speciaal wel-
kom geheten en konden alvast 
kennismaken. Vervolgens kwam 
opperspreekstalmeester Gerard 
Waarle aan het woord om het ac-
tieve deel te begeleiden.

Moesten de Noabers in de vorige 
editie hun ledematen nog aan-
spreken bij allerhande activiteiten, 
ditmaal werd het denkwerk op de 
proef gesteld in de vorm van een 
spel dat overeenkomst met het TV 
programma “Ik hou van Holland”. 
Als een volleerd presentator kroop 
Gerard in de huid van Linda en 
praatte alles op een zeer professi-
onele wijze aan elkaar.

De parate kennis van de Noabers 
werd behoorlijk op de proef ge-
steld en menig harde schijf liet het 
soms dan ook behoorlijk afweten, 
zo ook over de kennis van hun ei-
gen buurt. Het geheel zorgde voor 
veel hilariteit en gelach, ondanks 
dat de vragen wel vrij pittig bleken 
te zijn.

Na afloop hiervan konden de No-
abers zich te goed doen aan de 
reeds opgestelde barbecue en hun 
dorst gaan lessen, waarna men 
nog lang bijeen bleef. Op zondag-
ochtend werd deze tweede editie 
van het Noaberfeest met een ge-
zamenlijk ontbijt op gepaste wijze 
afgesloten. 

Het organisatiecomité kan dan 
ook terugzien op een in alle op-
zichten zeer geslaagd Noaberfeest 
2016 en kijkt nu alweer uit naar de 
editie van 2017.

Geslaagd Noaberfeest De Eendracht

Ongewenst groen maakt plaats voor  jeu-de-boules-baan. Foto: PR

Landgoederen/Kastelenwandeltocht 
goed voor 275 deelnemers

VORDEN - Lang niet alle Vordense 
landgoederen en kastelen werden 
zondag 4 september aangedaan 
tijdens de jaarlijkse Landgoede-
ren - Kastelenwandeltocht van de 
Barchemse wandelsportvereni-
ging Door Oefening Sterk. Daar-
voor liggen de landgoederen te 
ver voor uit elkaar. De langste van 
de vier wandeltochten, de dertig 
kilometer, deed echter wel onder 
meer landgoed/kasteel Hackfort, 
Kieftskamp en Vorden aan. In to-
taal namen 275 wandelaars deel 
aan de tocht. Naast de dertig kilo-
meter hadden de deelnemers de 
keus uit afstanden over twintig, 
tien en vijf kilometer. Rustlocatie 
was clubgebouw ‘Huis ten Bosch’ 
van de Vordense Scouting David. 
G. Alford aan de Hilverinkweg.De deelnemers aan de Landgoederen-Kastelenwandeltocht in Vorden kwamen ook van 

ver buiten de regio. Foto: Jan Hendriksen. 
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(Advertorial)

Eminent Wonen & Zorg in Ruurlo
aangepaste zorg in huiselijke sfeer 
In Ruurlo wordt op de zorgvilla’s 
La Fontaine en Villa Roderlo klein-
schalig wonen & zorg aangeboden 
voor ouderen. Dit wordt gecombi-
neerd met kamers voor kortdu-
rend verblijf (herstel of overbrug-
ging). Daarnaast is er 7 dagen per 
week de mogelijkheid voor dag-
opvang van mensen die vanuit de 
thuissituatie komen. Mantelzorg 
voor een partner of naaste kan 
intensief zijn. Dagopvang kan de 
mantelzorg helpen ontlasten in 
de zorg voor de naaste of partner.

Waarom kleinschalige en 
particuliere zorg? 
Rob Los, manager en verpleegkun-
dige bij Eminent Wonen & Zorg ziet 
dat er steeds meer vraag is naar de 
combinatie van wonen & zorg: 
“Als mensen niet langer zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen, is dat 
een hard gelag. Weggaan uit de ver-
trouwde omgeving kan voor veel ver-
driet zorgen. Eminent Wonen & Zorg 
biedt een oplossing die lijkt op wat 
mensen gewend zijn: kleinschalig 
wonen in een exclusieve, huiselijke 

sfeer met persoonlijke aandacht. De 
wensen van de bewoner staan hier 
centraal, zo komt goede zorg & wel-
zijn tot stand“.

Wonen & zorg wordt, naast de 
particuliere bijdrage, gefinancierd 
via de WLZ of Zorgverzekering en/ 
of WMO. Eminent kan vrijblijvend 
met u meekijken naar uw moge-
lijkheden.

Meer weten of een vrijblijvende 
rondleiding?
Kijk op Eminent-wonen.nl of bel 
06 - 82672691.

 

  
 
Eminent Wonen & Zorg in Ruurlo 
aangepaste zorg in huiselijke sfeer  
In Ruurlo wordt op de zorgvilla’s La Fontaine en Villa Roderlo kleinschalig wonen & 
zorg aangeboden voor ouderen. Dit wordt gecombineerd met kamers voor 
kortdurend verblijf (herstel of overbrugging). Daarnaast is er 7 dagen per week de 
mogelijkheid voor dagopvang van mensen die vanuit de thuissituatie komen. 

Mantelzorg voor een partner of naaste kan intensief zijn. Dagopvang kan de 
mantelzorg helpen ontlasten in de zorg voor de naaste of partner. 
 

Waarom kleinschalige en particuliere zorg?  
Rob Los, manager en verpleegkundige bij Eminent Wonen & Zorg ziet dat er steeds 

meer vraag is naar de combinatie van wonen & zorg:  
“Als mensen niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, is dat een hard 
gelag. Weggaan uit de vertrouwde omgeving kan voor veel verdriet zorgen. Eminent 

Wonen & Zorg biedt een oplossing die lijkt op wat mensen gewend zijn: kleinschalig 
wonen in een exclusieve, huiselijke sfeer met persoonlijke aandacht. De wensen van 
de bewoner staan hier centraal, zo komt goede zorg & welzijn tot stand “ 

Wonen & zorg wordt, naast de particuliere bijdrage, gefinancierd via de WLZ of 
Zorgverzekering en/ of WMO. Eminent kan vrijblijvend met u meekijken naar uw 

mogelijkheden. 
 
Meer weten of een vrijblijvende rondleiding? 

Kijk op Eminent-wonen.nl of bel 0682672691 
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Een aandeel in elkaar

Ga naar www.stemophetcooperatiefonds.nl en meld u aan

Coöperatieavonden
bij u in de regio

Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek

Stem op uw favoriete project
voor het Coöperatiefonds.

Tijdens deze coöperatieavonden presenteren verenigingen en

stichtingen hun genomineerde project voor het Coöperatie-

fonds. Zij kunnen hiermee een geldbedrag in de wacht slepen

om hun project te realiseren. Als lid van van Rabobank Noord-

en Oost-Achterhoek stemt u dan op uw favoriete project en

beslist u mee welke initiatieven een bijdrage ontvangen.

Kijk op www.stemophetcooperatiefonds.nl voor locaties en

data. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de site of via

telefoonnummer (0544) 47 47 47. Wees er tijdig bij, want er is

een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Graag tot ziens bij

een van onze coöperatieavonden.

7, 10 en 11 september a.s.:
OPEN  MONUMENTENDAG  2016  IN  DE  GEMEENTE  BRONCKHORST

Woensdag 7 september, aanvang 20.00 uur,
Petrus en Pauluskerk, Van Panhuysbrink te
Hoog-Keppel, 20.00 uur, kerk open 19.30 uur;
toegang gratis (incl. kopje koffie of thee).
Bijzondere lezing door Wim Vlaanderen, Zwolle:
BEGRAVEN DOOR DE EEUWEN HEEN
Sinds mensenheugenis bestaat de gewoonte
om voor overledenen gedenktekens op te rich-
ten: van een houten kruis tot grafsteen en van
hunebed tot mausoleum. De graven kregen
veelal een prominente plaats binnen de woon-
gemeenschap bijvoorbeeld in of rondom een
kerk. Sedert de 19de eeuw werden begraaf-
plaatsen echter steeds vaker aan de rand van
een stad of dorp aangelegd. 
Over dit onderwerp gaat dit jaar onze openings-
lezing op een bijzondere locatie, de Petrus en
Pauluskerk te Hoog-Keppel, met daar omheen
nog een klassiek kerkhof.
Wim Vlaanderen zal ons met exclusieve beel-
den vertellen hoe onze ouders hun doden be-
groeven. Naast de tragiek die u niet te zwaar
moet nemen, de humor. Onze voorouders heb-
ben ons op dit punt vaak een spiegel voorge-
houden. Wim Vlaanderen zal ook een aantal
gebruiksvoorwerpen en kleding meenemen uit
ons funerair verleden.

Open Monumentendag 2016 wordt gehouden
op zaterdag en zondag 10 en 11 september,
11.00-17.00 uur. Onderstaand een overzicht
van het boeiende programma. Voor belang-
stellenden is een uitgebreide brochure in kleur
(56 pag.) beschikbaar op de bemande locaties.
Voorts is er een informatiekraam bij de kapel
in Bronkhorst. Alle activiteiten zijn gratis!

Zaterdag en zondag 10 en 11 september
De diverse onderdelen van het programma van
dit jaar vinden door de hele gemeente Bronck-
horst plaats. Voor de duidelijkheid en voor het
maken van bezoekcombinaties hebben we het
overzicht  in clusters ingedeeld (de voormalige
gemeenten). Onderstaand een beknopt over-
zicht van alle activiteiten.
Hengelo: Algemene begraafplaats (Iekink).
Rondleiding door leden van de Oudheidkun-
dige Vereniging Hengelo; R.K. begraafplaats
(met informatiepaneel); Keijenborg: R.K. be-
graafplaats (met informatiepaneel).
Achter-Drempt: R.K. begraafplaats (met infor-
matiepaneel); Voor-Drempt: Bijzondere be-
graafplaats (met informatiepaneel); Voor-
Drempt: St. Joriskerk met unieke handge-

knoopte tapijten met bijbelsymbolen en fraaie
beeldhouwwerken van Eduard van Kuilenburg
met diverse symbolische betekenissen (rond-
leiding en informatie in de kerk); Hoog-Keppel:
Bijzondere begraafplaats; Hoog-Keppel: Pe-
trus en Pauluskerk open en speciale presen-
tatie van kistorgels en clavecimbels. Op
zaterdag van 11.00-17.00 uur met om 15.00
uur gratis barokconcert; op zondag geopend
van 11.30-17.00 uur; Hummelo: Bijzondere be-
graafplaats (met informatiepaneel).
Baak: R.K. begraafplaats Baak (met informa-
tiepaneel); Baak: Ruïne Sint Nicolaas kapel
met expositie, tevens info Historische Vereni-
ging Steenderen; Bronkhorst: Joodse begraaf-
plaats (met informatiepaneel); Bronkhorst:
Bezichtiging Bronkhorster kapel; Bronkhorst:
Wandeling door het stadje en over de kasteel-
heuvel; Olburgen: Begraafplaats met het graf
van Dora Visser (met informatiepaneel); Steen-
deren: R.K. begraafplaats (met informatie-
paneel); Algemene begraafplaats (met infor-
matiepaneel).
Vorden-Wildenborch: Joodse begraafplaats
(met informatiepaneel); Vorden: Algemene be-
graafplaats met elk uur rondleidingen; Vorden:

Expositie van protestantse antependia (kan-
selkleden) in de dorpskerk; Kranenburg: Rond-
leidingen op de R.K. begraafplaats ontworpen
door Pierre Cuypers; Expositie van bijzondere
hedendaagse iconen in het Heiligenbeelden-
museum (op zaterdag gratis); Vierakker: R.K.
begraafplaats (met informatiepaneel); Willibror-
duskerk; Wichmond: Algemene begraafplaats,
(met informatiepaneel).
Halle: N.H. begraafplaats (met informatie-
paneel); Zelhem: Algemene begraafplaats, met
elk uur speciale rondleidingen; Zelhem: Lam-
bertikerk open op zaterdag, zondag na 14.00
uur; Zelhem: Ludgerkerkje bij museum Sme-
dekinck. Expositie leisteen kruiswegstaties en
schilderijen van het Ludgerkerkje en van het
interieur van de Lambertikerk; geschiedenis
van de Heilige Ludger.

verstand van tuin & dier

Finale-acties
Eieren 10 stuks van € 1.95 voor € 1,00
Bloembollen diverse soorten

van € 3,49 voor € 2,00
Vogelpindakaas 2 stuks 

van € 4,98 voor € 3,50
Waxinelichten 40 stuks 

van € 4,50 voor € 3,00
Tuinafvalzak pop-up 55x65 cm 

van €7,99 voor € 3,50

Welkoop Vorden Stationsweg 16, 7251 EM Vorden. Tel. 0575 - 55 15 83



Open Monumentendag 11 september
11.00 – 16.00 uur

Start: Watermolen bij Hackfort

Meer info: www.nm.nl/openmonumentendag

KRISKRAS OVER 
HACKFORT

(Advertorial)

10 september open dag Senioord Mantelzorgwoningen
Hoe kunnen we de mantelzorg 
voor onze ouders zo goed mo-
gelijk waarborgen? Dat is een 
vraag waar velen van ons vroeg 
of laat mee te maken krijgen. 
De stap naar een verzorgings-
huis is nog té ver weg en u wilt 
graag zelf bijspringen. Maar wat 
te doen als u simpelweg te ver 
weg woont? Wellicht kan een 
Senioord mantelzorgwoning een 
oplossing bieden.

Met Senioord is het mogelijk zorg 
te kunnen bieden, mét respect voor 
ieders privacy. Samen met Dijkman 
Bouw in Warnsveld heeft Senioord 
een mantelzorgwoning ontwik-
keld; een complete, compacte en 
kant-en-klare woning die u in uw 
tuin kunt plaatsen. Een tijdelijke 
woning die in verschillende afme-

tingen geleverd kan worden en, 
net als een normale woning, aan 
alle isolatie-eisen voldoet. Anders 
dan een eenvoudige zogenaamde 
unit, heeft de Senioord woning een 
charmante uitstraling; geheel uit 
hout vervaardigd en compleet met 
dakpannen op het dak. Binnen één 
dag kan het huis worden geplaatst, 
en net zo gemakkelijk kan het weer 
gedemonteerd en verwijderd wor-
den. Wat u wel nodig heeft is een 
zorgindicatie om toestemming te 
krijgen om te plaatsen. 

Mantelzorgkamer
Mantelzorg betreft echter niet al-
leen de verzorging van ouders; 
ook kinderen met iedere vorm van 
beperking kunnen mantelzorg no-
dig hebben. Een zorgkamer van 
Senioord is voor deze vorm van 

zorgverlening prima geschikt. De-
ze zorgkamer kan men aansluiten 
op de bestaande woning. Ook hier 
geldt, wanneer er geen zorg meer 
nodig is, kan de zorgkamer weer 
verwijderd worden.

Open Dag 
Op zaterdag 10 september a.s. 
nodigt Senioord u uit tussen 9.30 
uur en 12.30 uur een kijkje te ko-
men nemen in de Senioord mo-
delwoning aan de Lage Weide 29 
in Warnsveld. U kunt tijdens de-
ze open dag zelf het comfort van 
onze mantelzorgwoning ervaren 
door letterlijk de ruimte binnen te 
stappen. Zo kunt u o.a. zien dat de 
woning prima rolstoel toegankelijk 
is. Senioord en Dijkman Bouw heb-
ben in nauw overleg met zorgin-
stellingen een woning ontwikkeld, 

die geheel voldoet aan de normen 
die ook in de thuiszorg gehanteerd 
worden. U kunt een kijkje nemen in 
de comfortabele badkamer en de 
op afstand bedienbare accessoires 
uitproberen.

Nieuw model in aanbouw
Op dit moment is één van de nieu-
we modellen van Senioord in aan-
bouw. Dit model is uitgevoerd met 
een plat dak en naar wens van de 
opdrachtgever voorzien van een 
apart toilet en een  2e slaapkamer. 
Tijdens deze open dag kunt bekij-
ken hoe de woning in delen wordt 
gebouwd om straks gemakkelijk 
te kunnen worden vervoerd. De 
woning is bijna gereed voor trans-
port naar de plek van bestemming. 
Senioord laat met dit model zien 
dat, door productie in eigen be-

heer, ook maatwerk geleverd kan 
worden. Uiteraard geheel naar uw 
wensen en behoeften. 

Senioord kijkt graag samen met 
u naar de mogelijkheden om een 
mantelzorgwoning te kopen, ver-
kopen of wellicht te huren. Za-
terdag 10 september kunt u zich 
onder het genot van een kop kof-
fie uitgebreid laten informeren. U 
bent van harte welkom aan de La-
ge Weide 29 in Warnsveld. Bent u 
op die dag verhinderd, dan kunt u 
een afspraak maken voor een indi-
viduele rondleiding. De woning in 
aanbouw is nog t/m 16 september 
te bezichtigen. 

Senioord B.V. 
T.:0575-573580 
www.senioord.nl

Deze week maken wij extra veel:

CHIPOLATA SCHNITTS

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Alweer zo’n specialiteit van banketbakkerij
Jolink met een luchtige zwitserse room, 
bitterkoekjes, vruchtjes en zuivere rum.

voor7.75van9.75
*Aanbieding geldig van 
  7 t/m 13 september



2016 1866 

PROGRAMMA VOOR HET 
150-JARIGE VOLKSFEEST LINDE

Vorden - Buurtschap Linde viert dit jaar in sep-
tember haar 150ste editie van haar jaarlijkse 
Lindese Volksfeest met talloze extra jubileumac-
tiviteiten. Een 32 kilometer lange verlichtings-
route die de gehele buurtschap doorkruist, een 
speciaal optreden van de populaire Achterhoekse 
dialectband Boh Foi Toch, een speciale jubileum-
revue met als titel ‘Gebolder op zolder’ en ook 
het ‘Keizerschieten’ voor alle oud-koningen van 
de buurtschap behoort tot de extra evenementen 
die van vrijdag 16 tot en met zaterdag 24 septem-
ber plaatsvinden. Daarnaast natuurlijk ook de 
vaste onderdelen van het feest zoals het traditio-
nele vogelschieten, het vogelknuppelen, de volks- 
en kinderspelen en de afsluitende feestavond met 
een Top-40 band. 

Het jaar 1866 is voor de bevolking van Linde een 
belangrijk jaar geweest. Toen werd namelijk een 
vaandel ingewijd om enige luister bij te zetten op 
de jaarlijks terugkerende kermis. Het wordt dan 
gezwaaid voor het koningspaar, eventueel geno-
digden en een ieder die het feest komt bezoeken.  
De kermis zelf is al veel ouder dan het vaandel. 
Vroeger waren er in de voormalige gemeente Vor-
den namelijk twee kermissen. Eén in het dorp en 
één in de buurtschap Linde. Die van Linde vond 
meestal in augustus plaats wanneer de roggeoost 
was binnengehaald. Het is een soort oogstfeest. 
Vooraf werd er een mis opgedragen in de kapel op 
de Kapellebult. Nu vindt het feest al vele decen-
nia steevast in het vierde weekeinde van septem-
ber plaats.

  Vr. 16 & Za. 17 september 
  Verlichtingsroute “Linde in het Licht”

vanaf 20.30 uur. Start vanaf Lindeseweg 2.
Een prachtige verlichtingsroute van 32 kilometer 
langs erven en objecten door het mooie 
buurtschap Linde.
Deelname € 3,- per auto.

Aanvang 13.00 uur.
Met optredens van Boh Foi Toch, Knoef & Co en
De Lindezangers onder leiding van Piet Piersma
Entree vrijkaart of € 12,50: Vol = Vol.

Voorverkoop kaarten zaterdag 10 september 
van 10.00 – 16.00 uur bij ‘De Bovenste Plank’,
Schuttestraat 22 in Vorden (Linde). 
Tel. 0575-559301

Aanvang 19.30 uur.
De toneelgroep uit Linde zal u deze avond ver-
maken met een door hun zelf geschreven revue 
“Gebolder op zolder” In de pauze is er een grote 
verloting met de mooiste prijzen. 
Entree: vrijkaart of € 7,-.

1866 2016

Vr. 23 september 
Vogelschieten en feest

Aanvang is 19.30 uur. Inschrijven vanaf 19.00 
uur.  Voor dames en heren. Speciaal voor de 

dames alleen ‘Vogelgooien’. Deelname vogel-
schieten is € 5,- p.p. Deelname vogelgooien is 

€ 3,- p.p. Keizerschieten voor oud koningen en 
koninginnen. Op vrijdag avond 23 september 

is er ‘Vogelschieten voor de jeugd’. Dit jaar 
anders dan je gewend was! Nu met een echte 

kogelvanger en met speciale geweren. Voor 
deelname lees eerst het ‘Reglement jeugd-

vogelschieten 2016’ Je kunt mee doen vanaf 
8 jaar en t/m 17 jaar. Inschrijven tussen 19.00 

uur en 19.30 uur. Kijk ook op facebook, Linde’s 
feest kids party!

Za. 24 september
 Volks- en kinderspelen

Za. 24 september
Grandioos Lindese Feest!

Aanvang 13.00 uur. Opening door de 
Burgemeester. Leuke spelletjes en activiteiten 

voor jong en oud. We hebben dit jaar een speci-
aal programma met onder andere een gooche-

laar, ballonnenwedstrijd, springkussens, mini 
zweefmolen, natuurlijk een snoepzakje en

nog veel meer!  Zorg dat je erbij bent!

150 jaar Volksfeest Linde met extra evenementen

Aanvang: 20:00 uur
Een fantastische avond in de feesttent met 

muziek van Trigger. 
Entree: vrijkaart of € 10,-. In verband met 

drank- en horecawetgeving kan om legitimatie 
worden gevraagd.

Lindese feest bestaat dit 
jaar 150 jaar! Speciaal 
hiervoor hebben we een 
kleurplaat gemaakt. 
Kleur deze zo goed en 
mooi als je kunt in en 
lever deze in op zaterdag 
middag 24 september in 
de feesttent! Je kunt op 
deze pagina de tekening 

downloaden op 
www.volksfeestlinde.nl 
pagina kidsparty ! Vraag 
je ouders of ze de teke-
ning uit willen printen 
op 100 of 120 gram wit 
papier.

Zo. 18 september 

Jubileummiddag

Do. 22 september
Revue

op 100 of 120 gram wit 
papier.
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Hoe wilt u wonen in de toekomst? 
Zelfstandig, comfortabel en veilig? 
Dat dachten we al! Kom naar de 
Oost West Thuis Best-markt op 8 
oktober. U kunt dan zelf 
ontdekken wat u nu en straks 
kunt doen om prettig te blijven 
wonen in uw eigen omgeving. 
Ideeën en tips genoeg!

Slimme oplossingen
De hele dag staat in het teken van 
technische vernieuwing. Veel 
bedrijven en organisaties 

bedenken slimme oplossingen 
voor comfortabel wonen. Op de 
gezellige binnen- en buitenmarkt 
laten zij u graag hun nieuwste 
producten zien via leuke demon-
straties. Of doe mee met gratis 
workshops, volg een boeiende 
lezing of ontmoet een echte 
robot die u thuis gezelschap kan 
houden. Toekomstmuziek? Wie 
weet, maar het is goed om te weten 
wat alle mogelijkheden en ontwik-
kelingen zijn. De Oost West Thuis 
Best-markt is voor iedereen! 

Jonge- en oudelui zijn 
welkom, want prettig wonen 
wil toch iedereen?

Ons huis staat open, 
kom d’r in!

Meer informatie
www.oostwestthuisbest.nl 

WOONGEMAK

KOM ZIEN EN BELEVENHealth-checks, iPadcursus, veiligheidstips van politie en brandweer, virtuele thuisomgeving, sportieve activiteiten, financieel advies, beautytips, tuintips, en nog veel meer!

Gratistoegang

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B en w bereiken?
Maak een afspraak via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl. 
Langskomen kan ook tijdens het inloop-
spreekuur iedere dindag van 17.00-17.30 uur.

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

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

Nationale Sportweek van 17 t/m 25 september
Komt u een kijkje nemen Bronckhorster sportverenigingen?
Van 17 t/m 25 september is het 
Nationale Sportweek in Neder-
land. Doel van dit evenement is 
sporten en bewegen te stimu-
leren door mensen in deze 
week op een bijzondere manier 
kennis te laten maken met het 
sportaanbod van plaatselijke 
verenigingen.  De gemeente vindt 
dit een mooi initiatief en nodigde 
sportverenigingen in Bronck-
horst uit om aan de Sportweek 
mee te doen. Verschillende 
verenigingen laten u in deze 
week graag zien wat hun vereni-
ging te bieden heeft en hoe leuk 
hun sport is.

Voor elk wat wils
In heel Bronckhorst kunt u 
meedoen aan allerlei sportieve 
activiteiten. Bijvoorbeeld tafel-
tennis, badminton, paardrijden, 
gymnastiek, voetbal, zwemmen, 
snorkelen en nog meer. Wellicht 
wordt u zelfs zo enthousiast dat u 
lid wilt worden. Dat zou mooi zijn. 
Voor u, omdat u meer gaat 
bewegen en bewegen is gezond, 
en voor de verenigingen omdat zij 
nieuwe leden graag verwelkomen. 
Ook voor kinderen organiseren de 
meeste clubs een speciale activi-
teit tijdens de Sportweek. 
Het complete programma van de 
Sportweek en een lijst van alle 
deelnemende verenigingen 
vindt u op www.bronckhorst.nl/
nationalesportweek. 

Speciale openingsactiviteit
We luiden de Sportweek in met 
een speciale openingsactiviteit: 
op 18 september van 10.00 tot 

12.30 uur is er een touwtrektoer-
nooi bij de touwtrekvereniging in 
Vorden voor kinderen van groep 
7 en 8. Basisscholen konden hier 
teams voor aanmelden. 

Deelnemende verenigingen
Deelnemende verenigingen 
aan de Sportweek zijn dit jaar: 
touwtrekvereniging Vorden, 
koersbalvereniging Ons 
Genoegen in Keijenborg, 
gymnastiekvereniging DOG in 
Baak, gymnastiekvereniging 
Achilles in Hengelo, Quintus 
handbalvereniging Hengelo, 
Ponyclub in Zelhem, badminton-
club Steenderen, korfbalvereni-
ging SEV in Zelhem, golfclub ’t 
Zelle in Hengelo en gymnastiek-
vereniging de Sperwer. Naast 
aansluiten bij een activiteit van 
één van bovenstaande vereni-
gingen, kunt u ook meedoen aan 
een clinic kickboksen in Vorden, 
indoorsporten in Vorden, boot-

camp in Zelhem, zaalvoetbal in 
Steenderen of G-darten in Zelhem. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de 
sportactiviteiten bij de specifieke 
verenigingen kunt u bij de vereni-
gingen terecht. Voor meer infor-
matie over de Nationale Sport-
week is de gemeente de contact-
persoon (tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: info@bronckhorst.nl). 
Meer info staat 
ook op www.
bronckhorst.nl/
nationalesport-
week of scan de 
QR-code.

Bezoek onze begraafplaatsen tijdens open monumentendagen
De Open Monumentendagen zijn 
dit jaar op 10 en 11 september. Op 
deze dagen zet Nederland massaal 
de deuren open, dit keer met 
speciale aandacht voor het thema 
Iconen & symbolen. Het is dé kans 
om een plek te bezoeken, die 
anders niet voor publiek toeganke-

lijk is, of om mee te doen aan een 
bijzondere activiteit of rondleiding. 

Rondleidingen begraafplaatsen 
Op de algemene begraafplaatsen 
in Zelhem, Hengelo en Vorden kunt 
u tijdens deze dagen deelnemen 
aan een rondleiding. Ieder uur 

start een rondleiding. De eerste 
begint om 11.00 uur, de laatste om 
16.00 uur. Aanmelden vooraf is 
niet nodig. Voor meer informatie 
over de rondleidingen op de 
begraafplaatsen kunt u contact 
opnemen met de gemeente via 
tel. (0575) 75 02 50. 



Meld u aan voor de Henk Aalderink Prijs 2016 

De inschrijving/aanmelding voor de 
jaarlijkse Henk Aalderink prijs 2016 
is weer gestart. De P10, het samen-
werkingsverband van grote platte-
landsgemeenten, stelt €2.500,- 
beschikbaar voor het meest spraak-
makende leefbaarheidsproject/initi-
atief van jonge en enthousiaste inwo-
ners, verenigingen of stichtingen uit 
heel Nederland, dat een antwoord is 
voor het platteland van de toekomst.

Aanmelden 
Hebt u een vernieuwend idee of 
project? Stuur dan vóór 1 november 
een filmpje van max. 3 minuten met 
een toelichting in via www.p-10.nl/

henk-aalderink-prijs-2016. Inzen-
dingen maken kans op de titel ‘Henk 
Aalderink prijs 2016’ en een geldbe-
drag van €2.500,- voor het project.

Voorwaarden
• Inwoners, stichtingen en ver-

enigingen uit alle Nederlandse 
gemeenten kunnen een project 
indienen

• Het project moet vernieuwend 
en realistisch zijn, als doel heb-
ben de leefbaarheid te vergro-
ten en een antwoord zijn op de 
problemen waar we nu en in de 
komende jaren als platteland 
mee te maken hebben

• Inschrijving door het insturen 
van een filmpje, inclusief 

 toelichting op het project van 
max. 3 minuten

• Prijs te besteden aan het project

Criteria
De inzendingen worden door een 
onafhankelijk jury beoordeeld op 
de criteria: mate waarin het 
project vernieuwend is, enthou-
siasme, samenwerking, mate 
waarin het project een oplossing 
biedt voor een maatschappelijk 
vraagstuk, kopieerbaar voor 
andere initiatiefnemers, bijdrage 
aan strategische doelstellingen 
van de P10. 

Henk Aalderink prijs
De Henk Aalderink prijs is ver-
noemd naar de overleden oprichter 
van de P10, Henk Aalderink. 
Op zijn initiatief bundelden de 
grootste plattelandsgemeenten 
binnen de P10 hun krachten om 
zo een stevig plattelandsgeluid te 
kunnen laten horen in Den Haag. 
Het doel van de prijs is om aan 
heel Nederland te laten zien dat 
het platteland leeft, energie heeft, 
spannend is, vernieuwend is en 
geloof heeft in de toekomst.

B en w besloten vorige week 
om de gemeenteraad te vragen 
een krediet van 160.000 euro 
beschikbaar te stellen voor het 
plaatsen van 486 zonnepanelen 
op het dak van het gemeentehuis 
in Hengelo (Gld). De investering 
wordt binnen 9 jaar terugver-
diend. De opgewekte energie 
is voor eigen gebruik in het 
gemeentehuis. Op dit moment 
liggen al 165 zonnepanelen 
op het dak. De raad beslist in 
oktober over het plan. 

In 2030 energie-neutraal
De gemeente streeft ernaar 
dat in Bronckhorst in 2030 alle 
energie duurzaam wordt opge-
wekt. Dit voorstel levert hier een 
bijdrage aan. Oorspronkelijk was 
er een ander opwekkingsplan 
voor de 486 panelen op ons dak. 
Er was een overeenkomst met 
de stichting Opa en Oma Zon. 
Via de stichting konden opa’s en 
oma’s geld inleggen voor zonne-
panelen, waarvan het rendement 
op de bankrekening van hun 
kleinkinderen zou komen. 
Om verschillende redenen is 

de initiatiefneemster er niet in 
geslaagd voldoende opa’s en 
oma’s te werven en het plan te 
financieren. Daarom is in overleg 
besloten de overeenkomst 
tussen de stichting en de 
gemeente te beëindigen en de 
zonnepanelen nu voor eigen 
kosten met een beperkte terug-
verdientijd te plaatsen.

Krediet gevraagd voor 486 extra 
zonnepanelen op dak gemeentehuis 

Uitreiking van de prijs in 2015

Op 19 september start het grote 
nationale fietsonderzoek. Net als 
vorig jaar brengen de twaalf 
provincies al onze fietsbewe-
gingen in kaart. Waar fietsen we 
door? Waar hebben we opont-
houd? Waar is het druk? Hoe meer 
we weten, hoe beter we onze 
fietspaden kunnen verbeteren. 
Meedoen is net zo leuk en gemak-
kelijk als fietsen zelf. Alles wat u 
nodig heeft: uw fiets en de gratis 
Fietstel-app. U maakt dan meteen 
kans op 1 van de 25 Veloretti 
fietsen in uw favoriete kleur.

Maak van Nederland een fijner 
fietsland. Download de Fietstel-
app in de appstore (zie voor meer 
info ook www.fietstelweek.nl) 

en maak kans op 1 van de 
25 fietsen. 

Meten, weten en verbeteren
Over het gebruik van de auto en 
het OV is veel bekend. Maar van 
de meer dan 14 miljoen fietsers 
in ons land weten we veel 
minder. Daarom onderzoeken de 
provincies ieder jaar hoe we ons 
op de fiets verplaatsen, met 
welke snelheid, op welke tijd-
stippen, met hoeveel tegelijk en 
waar de grote vertragingen zijn. 
Hoe meer hierover bekend is, 
hoe beter we fietspaden in ons 
land kunnen maken. In alle 
provincies wordt geteld. Doet u 
mee in Bronckhorst? Hier wordt 
immers veel gefietst! Dank.

Heel Nederland telt mee met nationaal fietsonderzoek 
van 19-25 september  U toch ook? 

DOWNLOAD NU DE FIETSTEL-APP
EN MAAK KANS OP 1 VAN DE 25 VELORETTI FIETSEN

DOE MEE MET HET GROTE 
FIETSONDERZOEK

19 T/M 25 SEPTEMBER

Nieuw: inloopspreekuur b en w 
Gemakkelijk om kort iets aan te kaarten

Even een vraag met een collegelid 
bespreken? Of een dilemma dat u 
bezighoudt? Hebt u een goed idee 
dat u wilt aankaarten? Dat kan nu 
ook zonder een afspraak te maken 
tijdens het college inloopspreekuur 
elke dinsdag van 17.00 tot 17.30 
uur. Eén van de collegeleden is 
dan aanwezig om met u in gesprek 
te gaan. 

U kunt gewoon binnenwandelen. 
Geef bij binnenkomst in het 
gemeentehuis aan dat u voor het 
spreekuur komt. De spreektijd is 
max. 10 minuten. Als een onder-
werp meer tijd vergt, wordt in 
overleg een vervolgafspraak inge-
pland. Het eerste inloopspreekuur 
is op 13 september a.s. 

Naast het spreekuur kunt u op 
afspraak terecht bij de college-
leden. Dat was al zo en dat blijft 
zo. Een afspraak regelt u via ons 
bestuurssecretariaat, tel. (0575) 
75 03 84 of bestuurssecretariaat
@bronckhorst.nl.

Ook thuis NIX18

Ouders hebben meer invloed op 
het drink- en rookgedrag van 
hun kinderen dan vaak gedacht 
wordt. Kinderen van wie de 
ouders NIX 18 hanteren drinken 
en roken minder dan kinderen 
van ouders die dat niet doen. 
Bovendien toont wetenschappe-
lijk onderzoek aan dat kinderen 
die thuis ‘leren’ drinken, op 
termijn juist meer gaan drinken. 
Thuis en buiten de deur. 

De Drank- en Horecawet bepaalt 
dat jongeren onder de 18 straf-
baar zijn als ze op publieke 
plekken in het bezit zijn van 
alcohol. Maar wat doet u thuis? 
Waar die wet niet geldt en u als 
ouder verantwoordelijk bent.

Ook thuis niet roken en drinken 
onder de 18 jaar
Het is belangrijk om ook thuis 
aan de regel ‘niet roken en 
drinken onder de 18 jaar’ vast te 
houden. Veel jongeren beginnen 

thuis met drinken, in het bijzijn 
van ouders en familieleden. 
Ouders hebben het idee dat 
‘leren drinken onder toezicht’ 
beschermend werkt en ervoor 
zorgt dat hun kinderen ver-
standig met alcohol leren 
omgaan. De gedachte is dat ze 
dan tijdens het uitgaan beter 
met alcohol om kunnen gaan. 
Het tegendeel is echter waar. 
Wetenschappelijk onderzoek 
toont aan dat kinderen die thuis 
‘leren’ drinken, op termijn juist 
meer gaan drinken, zowel thuis 
als buitenshuis. Ook leidt het tot 
meer problematisch alcohol-
gebruik. 

Regels stellen werkt
Onderzoek laat ook zien dat 
jongeren het normaal vinden 
dat ouders regels blijven stellen 
over roken en drinken. Zo 
drinken kinderen van ouders 
die duidelijke regels stellen ten 
aanzien van alcoholgebruik pas 
op latere leeftijd. Verantwoord 
omgaan met alcohol begint écht 
bij de opvoeding. Tips om er met 
uw kind over te 
praten, staan op 
www.hoepak-
jijdataan.nl 
of scan de 
QR-code. 

heb jij ook een
afspraak van nix?

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 stellen. Dit gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook via deze gemeente-
pagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en gesprekken. Omdat op onze sociale media soms 
bijzondere reacties en handige info voorbij komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u:

Zeer regelmatig zien we in de media berichtgeving voorbij komen die te maken heeft 
met de huisvesting en integratie van vluchtelingen. Twee betrokken inwoonsters uit 
Zelhem wilden iets doen om met name nieuwe statushouders (vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning) en inwoners die al jarenlang in Zelhem wonen met elkaar in 
contact te brengen. Zij organiseerden hiervoor afgelopen weekend een Meet & Eat. 
Ruim 100 mensen kwamen op het tuinfeest af, namen een gerechtje mee uit hun 
eigen cultuur (Nederland, Syrie, Afghanistan en Turkije) én raakten met elkaar 
in gesprek. De gemeente en enkele lokale partijen zorgden voor koffie en thee en 
een tent. Er ontstonden hartelijke contacten die vast een vervolg krijgen. Mooi! 

Eind augustus gaven we met de onthulling van het bouwbord op de 
locatie de bouw van de nieuwe brandweerpost/gemeentewerf in 
Hengelo een officieel startsein. Wethouder Paul Seesing nam dit, samen 
met Jeroen Harmsen en Henk Lubbers van de vrijwillige brandweer 
Hengelo en Tonny Kelderman en Thijs Hemmink van de gemeentelijke 
buitendienst, voor z’n rekening. De wethouder: “De nieuwbouw biedt de 
brandweer en onze buitendienstmedewerkers een efficiënte werkplek 
waar ze veel ruimten samen kunnen delen en gebruik kunnen maken 
van elkaars expertise.” Op dit moment ligt een groot deel van de fundering 
er en wordt vooral achter de schermen de bouw voorbereid. Zo worden 
staalconstructies gemaakt die dienen als basis voor het gebouw.

 Tweets van de maand

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

Eind augustus gaven we met de onthulling van het bouwbord op de 



Geachte mijnheer 
Den Boef,
We lazen uw brief in Contact 
Bronckhorst Noord van 23 augus-
tus 2016 en waren eigenlijk blij 
verrast. U geeft immers aan dat 
uw graag in de vestiging Vorden 
van Bibliotheek West-Achterhoek 
komt. Zo graag, dat u vindt dat de 
vestiging te weinig open is en al 
helemaal tijdens de zomerperi-
ode.

Ook bent u positief over het beleid 
van De Zwarte Cross. Daar zijn we 
gelukkig over: het team van onze 
bibliotheek heeft in overleg met 
De Zwarte Cross het beleid be-
paald dat kinderen op vertoon van 
hun bibliotheekpas gratis toegang 
heeft. En dat is niet het enige: ons 
team leest (samen met de mede-
werkers van de andere Achter-
hoekse bibliotheken) alle dagen 
voor in het blagenparadijs. Een 
geslaagde actie, gezien de grote 
belangstelling die daarvoor is.

U bent, kortom, een fan van de 
bibliotheek. Bibliotheek West-
Achterhoek weet hoe belangrijk 

de bibliotheek voor veel mensen 
is. Daarom overleggen we inten-
sief met de gemeente over de di-
lemma’s die er zijn. Zowel de po-
litiek als de bibliotheek zien zich 
voortdurend gesteld voor grote 
bezuinigingsopgaven. We moeten 
het doen met het geld wat ons ge-
boden wordt en met de inkomsten 
uit contributies.

Met dat geld proberen we zo zicht-
baar mogelijk te zijn: U vindt ons 
op de Zwarte Cross, op alle ba-
sisscholen, op Manana Manana, 
met advertenties en artikelen in 
Het Contact, op onze website, op 
Facebook, Twitter en Pinterest en 
als lid kunt u ook onze nieuwsbrief 
ontvangen. Als u zin heeft, bent u 
welkom bij de burendag in Henge-
lo, bij de openingen van de exposi-
ties in Zelhem of tijdens de filma-
vonden in Vorden en Hengelo.

Onze wethouder heeft een heldere 
visie op het bibliotheekwerk. De 
gemeente Bronckhorst heeft een 

heldere visie op het bibliotheek-
werk. De gemeente bepaalt hoe-
veel vestigingen er moeten zijn 
en hoeveel uren ze open zijn. De 
bibliotheek laat de openingstijden 
van alle vestigingen in de gemeen-
te optimaal op elkaar aansluiten, 
zodat u als u dat wilt ook in Hen-
gelo, Zelhem of de kleine vestiging 
in Steenderen terecht kunt.

Zoals al onze reacties van klanten, 
zal ook uw brief als bouwsteen 
worden gebruikt om ons beleid 
waar mogelijk bij te stellen. Door 
uw brief geeft u ons de kans om 
ons verhaal te vertellen. We willen 
u daar dan ook voor bedanken, 
dankzij uw kritiek komen wij ver-
der.

Met vriendelijke groet,

namens alle collega’s van Bibliotheek 
West-Achterhoek,

Wieb Broekhuijsen

‘Iconen en Symbolen’ verklankt in de 
Vordense Dorpskerk
VORDEN - Een goed gebruik is om 
de Open Monumentendagen in 
de Vordense Dorpskerk af te slui-
ten met een bijpassend concert, 
dit gebeurt op zondag 11 septem-
ber om 16.00 uur. De toegang is 
vrij. Het motto dit jaar is ‘Iconen 
en Symbolen’. De mezzosopraan 
Ellen Pieterse en pianist Frank 
Fahner geven hier een passende 
invulling aan met muziek en lie-
deren van A.C.W. Staring, Clara 
Schumann, Robert Schumann en 
Richard Wagner.

Ellen Pieterse is een veelzijdige 
zangeres die zich na haar conser-
vatorium opleiding klassieke zang 
heeft ontwikkeld tot een all-round 
performer. Ze werkt regelmatig als 
solist in binnen en buitenland en 
is verbonden aan diverse solis-
ten ensembles en als kernlid van 
verschillende professionele koren 
in Nederland. Zij verzorgde tal-
loze thematische liedrecitals met 
verschillende pianisten. Behalve 
haar conservatoriumstudie volgde 
ze diverse opleidingen voor lichte 
muziek-zangtechnieken, thea-
ter, tv en film-acteren. Sinds 2011 
wordt ze gecoacht door Neil Se-

mer uit New York en Roberta Cun-
ningham uit Berlijn. Ellen is een 
veelgevraagd zangpedagoog en is 
als gastdocent verbonden aan het 
conservatorium van Zwolle en als 
docent aan het conservatorium 
van Arnhem. Ze geeft stemvor-
ming aan een vijftiental koren.

Frank Fahner studeerde aan het 
Twents Conservatorium in En-
schede bij Johan Jansonius en 
maakte zijn opleiding af aan het 
Koninklijk Conservatorium in den 
Haag bij Gerard van Blerk. Tevens 
volgde hij lessen bij Willem Brons, 
Thom Bollen en Herman Uhl-
horn. Met pianistes Inge Lulofs, 
Irene Ainstein en Birgitta Klein 
Goldewijk vormt hij het Dutch 
Piano Quartet. Tevens vormt hij 
een vast duo met mezzosopraan 
Ellen Pieterse. Samen met Gerrit 
Ebbink maakte Frank Fahner de 
apps: Absolatido, Singsolatido en 
Songsolatido voor zangers en de 
website muziekabcd.nl voor jonge 
muzikanten
   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl

Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Bronkhorst:
• Bovenstraat 2, brandveilig gebruik herberg De Gouden Leeuw, aanvraag ontvangen

Drempt:
• hoek Zomerweg-Hulsevoortseweg, organiseren Kermis Drempt, vergunning verleend

Halle:
• Bielemansdijk 42, gelijkwaardige voorziening voor bodembeschermende maatregelen, 

besluit genomen

Hengelo:
• Antinkweg 1A, vergroten schuur, aanvraag ingetrokken
• Bronkhorsterstraat 9, plaatsen mini windmolen, procedure termijn verlengd
• Groenendaalseweg/Roessinkweg, ontheffing groepskamperen Old Army Cars, 
 vergunning verleend
• Hazenhutweg 10, kappen eik, vergunning verleend
• Varsselseweg 4, milieu neutraal wijzigen bedrijf, vergunning verleend
• Zelhemseweg 15, organiseren samengestelde menwedstrijden, vergunning verleend

Hummelo:
• Dorpsstraat 36A, vergroten woning, vergunning verleend
• nabij Van Heeckerenweg, organiseren Volksfeest Hummelo, vergunning verleend

Olburgen:
• Olburgseweg 42, plaatsen container voor uitvoeren proef rioolwaterzuivering, aanvraag 

ontvangen

Vorden:
• Lindeseweg tussen 16 en 18, organiseren Volksfeest Linde, vergunning verleend

Steenderen:
• nabij Burg. Buddinghplein, organiseren kermis, vergunning verleend
• J.F. Oltmansstraat  5, organiseren activiteiten tijdens de kermis, vergunning verleend

Vorden:
• park De Decanije, kappen 2 beuken, aanvraag ontvangen
• Het Hoge 26A, kappen boom, procedure termijn verlengd

Wichmond:
• Ludger 1, plaatsen blokhut, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Cosmeastraat 2, exploiteren peuteropvang Dolfijn, vergunning verleend
• Frans Halsstraat 25, exploiteren peuteropvanglocatie Dolfijn, vergunning verleend
• Talmastraat 20, vergroten woning, aanvraag ontvangen
• Papaverstraat 62, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Nabij Vincent van Goghstraat 72, organiseren van Septemberfeesten Zelhem, vergunning 

verleend

Mededelingen 
Benoeming lid van de gemeenteraad (Kieswet, art. W7)
De burgemeester maakt als voorzitter van het centraal stembureau bekend dat mevrouw 
J.W. (Joke) Knake uit Hummelo per 1 september 2016 is benoemd tot lid van de gemeenteraad 
van Bronckhorst. Mevrouw Knake volgt mevrouw A.E.N. (Anneke) Hacquebard uit Hummelo 
op. Mevrouw Hacquebard heeft de pensioengerechtigde leeftijd ruim bereikt en treedt 
daarom terug. 

Blijf op de hoogte!

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

We wonen vaak dicht op elkaar. Daardoor 
kunnen ergernissen of ruzies ontstaan 
over pesterijen, roddels, overlast van 
kinderen of huisdieren, harde muziek, 
(sloop)auto’s in de straat, rommel 
buitenshuis en geluids- of stankoverlast. 

De politie erbij halen levert niet altijd de 
verzoening op die buren zich wensen. 
Buurtbemiddelaars (goed getrainde vrij-
willigers) kunnen dan een oplossing 
bieden. Ze spelen niet voor rechter en 
vellen geen oordeel, maar zetten zich in 
om ruziënde partijen weer aan de praat te 
krijgen en hen zelf een oplossing te laten 
bedenken. Heeft u hiermee te maken? Wel-
licht is buurtbemiddeling voor u een optie! 
Buurtbemiddeling is gratis en kunt u via 
de gemeente aanvragen of stuur een mail 
naar: buurtbemiddeling@buurtpleinbv.nl. 
Aarzel niet! 

Buurtbemiddeling helpt bij problemen in  
de buurt 

Parkeer netjes bij Jan Ligthartschool in Zelhem
Voorkom overlast in de buurt

De scholen zijn weer begonnen en daarmee 
ook het halen en brengen van de kinderen 
naar het schoolgebouw. Helaas krijgen wij 
meldingen uit Zelhem dat auto’s van ouders 

die kinderen afzetten, voor overlast zorgen. 
Het gaat vooral om de Talmastraat, Groen 
van Prinsterenstraat en Slotemaker de 
Bruinestraat. Als ouder bent u zich hier 
misschien niet bewust van. Bijvoorbeeld 
omdat u niet ziet dat de auto voetgangers 
hindert of het zicht belemmert. Of omdat u 
denkt dat het ‘maar voor even’ is, of voor die 
ene keer. Maar ook in dat korte moment of  
die ene keer kunnen andere weggebruikers 
hinder ervaren. Dus: begeleidt u uw kind 
tot in de school, dan hoort u uw auto op de 
daarvoor bestemde plaatsen te parkeren. 
U voorkomt er irritatie of -erger- ongelukken 
mee. Dank voor uw medewerking!

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie



én
MX 1
MX 2
Motoren <125 cc
Brommer/Damesklasse 
Quadklasse
Fietsklasse <12 jaar (gratis en geen inschrijving nodig)

11 SEPTEMBER
Kermisterrein Wichmond

Start training 9:30 uur

www.massink.nl

BROMFIETSEN
MOTOREN
ONDERDELEN
ACCESSOIRES

Zutphen-Emmerikseweg 33 B
7227 DG Toldijk
Telefoon (0575) 452114
Fax (0575) 452008

Vanaf 16:00 uur



CledingkanTine op nieuwe locatie
HENGELO - Op 15 september is de 
nummerverkoop van De Cléding-
kanTine van 09.00 tot 10.00 en van 
18.00 tot 19.00 bij Partycentrum 
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo. 
De Tiener- en Damesbeurs is op 
donderdag 29 september van 11.00 
tot 20.30 uur op een nieuwe locatie, 
namelijk Langeler Mode Kerkstraat 
11 in Hengelo. Clementine, Tine 
en de vele vrijwilligsters zijn trots 
op de alweer 12e ClédingkanTine. 
De ClédingkanTine is een kleding-
beurs waar de kleding goed uitge-
zocht, modern en goed gesorteerd 
is. Tevens kunt u kleding inbren-
gen: Herfst en winterkleding vanaf 
maat 176 / S (gewassen, gestreken 
en in goede staat), schoenen, tas-
sen en riemen. Voordat u de kle-
ding komt inbrengen haalt u 15 
september op de nummerverkoop 
eerst voor €1,50 24 prijsstickers, een 
zak en het reglement op. Deze kunt 
u gebruiken om zelf uw kleding te 
prijzen. Zeventig procent van de 
opbrengst is voor u. Op woensdag 

28 september tussen 18.00 en 18.30 
komt u de kleding inleveren en op 
vrijdag 30 september tussen 11.00 
en 12.00 haalt u het restant kleding 
en uw envelop op. Wat u niet terug 

hoeft, gaat naar de Kledingbank in 
Doetinchem.
   

 ■ www.cledingkantine.nl

   

‘Heel of deel’ bij Grand bistro de Rotonde

VORDEN - Het wordt een span-
nende week bij Grand Bistro de Ro-
tonde. Na vijftien jaar een royale a-
la-carte te hebben geserveerd met 
een wisselend Grand bistro de Ro-
tonde menu, gaat het team nu de 
gasten iets vrolijks en nieuws pre-
senteren. Onder het motto ‘Heel en 
Deel’ wordt vanaf 6 september een 
nieuwe menukaart gepresenteerd.

Er wordt geserveerd op een nieuw 
servies, wat een vrolijke warmte op 
tafel zal brengen. De menukaart 
verandert iedere zes weken. Gas-
ten kunnen een driegangenmenu 
bestellen, maar ook kiezen voor a-
la-carte. Men kiest een ‘heel’ voor-

gerecht of een ‘deel’ (half) voorge-
recht. Dit kan ook bij het hoofd-
gerecht en bij het nagerecht. Een 
mix mag ook. Dit concept wordt 
aangeboden in een leuk menu 
voor een prettige prijs. Gasten kie-
zen een driegangen- ‘heel’-menu 
of een vijfgangen-’deel’-menu. (zie 
ook advertentie). Naast deze leuke 
wisselende formule wordt ook de 
top 15 met meest verkochte bistro 
voor- en hoofdgerechten van de 
afgelopen 15 jaar aangeboden. In 
de komende weken wordt ook de 
lunchkaart aangepast.

Vanaf volgende week adverteert de 
Rotonde wekelijks met weekaan-

biedingen in het Contact, waarbij u 
tevens mee kan sparen voor leuke 
kortingen (spaarkaarten verkrijg-
baar in het restaurant). Meer in-
formatie, vindt u op de website. De 
Rotonde blijft de bekende dagme-
nu’s aanbieden, maar niet meer in 
een wekelijkse advertentie. Vanaf 
volgende week wordt een overzicht 
van de gehele maand gemaakt, de-
ze zal klaarliggen in de bistro en te 
vinden zijn op de website.
   

 ■ Grand Bistro de Rotonde ■ Kerkstraat 3, Vorden ■ Grandbistroderotonde.nl

   

Excursie Onderlaatse Laak

WARNSVELD/VORDEN - Zondag 11 
september organiseert natuuror-
ganisatie IVN wel een heel bijzon-
dere excursie: In het grensgebied 
van Warnsveld en Vorden gaat de 
wandeling door drie natuurgebie-
den van natuurmonumenten. Het 
grootste deel van de tocht vindt 
plaats op Warnveldse bodem.

De start is in het bosrijke uiterste 
noorden van het Vordense land-
goed Hackfort. Vervolgens gaat de 
route langs de spoorlijn Zutphen 
- Vorden tot in het betrekkelijk 
nieuwe natuurgebied Onderlaatse 
Laak. Dat is nu een onderdeel van 
het Groote Veld. Dit deel van de 
excursie krijgt de meeste aandacht. 
Voormalige landbouwgronden van 
bijna 70 hectare groot zijn hier in 
2009 opnieuw ingericht met als 
uitgangspunt het open beekdal-

landschap van rond 1900. Op de 
oude essen (hogere delen) is weer 
graan ingezaaid en er vindt exten-
sieve begrazing plaats. De lagere 
gronden zijn afgeplagd. Door de 
Laak weer te laten meanderen en 
ondieper te maken moeten de la-
gere gronden opnieuw nat worden. 
Graanakkers, bloemrijke hooilan-
den/graslanden, natte gebieden 
en vruchtdragende struwelen be-
vorderen een nieuw leefgebied 
voor insecteneters als vogels en 
amfibieën. Door de aanleg van vier 
poelen, die aansluiten op de poe-
len van het landgoed het Waliën, 
kan de kamsalamander zijn leefge-
bied uitbreiden.

Na de pauze voert het laatste ge-
deelte van de wandeling door het 
bosgebied van het landgoed het 
Waliën. Dit bos is eind 19e eeuw 

aangelegd tijdens de grootscha-
lige ontginning van de heide. De 
natuurgidsen van het IVN Noord-
Midden Achterhoek zullen tijdens 
de wandeling nog veel meer vertel-
len over dit wel zeer gevarieerde 
landschap.

Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden, maar een vrijwillige 
bijdrage is van harte welkom. Aan-
melden is niet nodig. De route is 
5.5 kilometer lang en duurt onge-
veer twee uur. Start om 14.00 uur 
op de kruising van de Oude Bor-
culoseweg en de Warkenseweg te 
Warnsveld. Voor meer informatie, 
neem contact op met Willem Boer-
man.
   

 ■ Willem Boerman: 06-50586340 ■ w.boerman@kpnmail.nl

   

Raymond Koers jonge duiven kampioen

BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de drie duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo. Zaterdag 3 september 
stonden twee vluchten op het pro-
gramma, vanuit Melun Andrezel 
en Asse Zellik.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 3 september namen 
vijftien liefhebbers met 238 duiven 
deel aan een natour duivenvlucht, 
welke wederom een overwinning 
voor Henk Wassink zou opleveren. 
Hij betrad zelfs het gehele podi-

um, 1, 2 en 3! De duiven moesten 
komen vanuit het Belgische Asse 
Zellik. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem zat rond de 190 kilometer. 
Het startschot klonk om 12.45 uur 
en met een kalme wind begonnen 
de duiven aan hun terugreis. De 
snelste duif is geklokt om 14.44.37. 
Uitslag van de top tien: H. Wassink 
1-2-3-5, A. Kamperman 4-6-7-8-9, 
G. Dijcker 10.

PV Steeds Sneller Hengelo
Aan de laatste jonge duiven vlucht 
van PV Steeds Sneller vanuit Melun 
Andrezel, namen zes deelnemers 
met 46 duiven deel. De duiven 

werden gelost om 9.00 uur, er stond 
een zuidwesten wind kracht drie. 
Uitslag E. Koers (1/6) 1, R. Koers 
(7/17) 2-3-4-5-9-10-11, G. Duitshof 
(1/6) 6, P. van Londen (3/7) 7-8-12.
Daarnaast de natour vlucht vanuit 
Asse Zellik. Van negen deelnemers 
werden om 12.15 uur 112 duiven 
gelost. Uitslag: R. Koers (7/10) 
1-5-6-7-9-17-28, E. Koers (4/6) 
2-8-20-25, L Te Stroet (6/12) 3-4-
16-23-24-26, G. Haverkamp (2/15) 
10-18, A.H.J. Peters (5/36) 11-12-
13-19-21, G. Duitshof (3/18) 14-15-
22, J. Teunissen (1/5) 27. Raymond 
Koers uit Velswijk is met stip jonge 
duiven kampioen!

Picknickconcert in ‘t Meihuus
BREEDENBROEK - Op zondag 25 
september om 14.30 uur (tuin 
open vanaf 13.30 uur) vindt er 
een bijzonder concert plaats in 
landschapstuin ‘t Meihuus in 
Breedenbroek. Onder het ge-
not van hapjes en drankjes kun-
nen bezoekers genieten van een 
geheel nieuw orkest, genaamd 
Chairs.

Het orkest Chairs wekt muziek 
van de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw opnieuw tot 
leven. Negen professionele mu-
zikanten samen gebracht door 
Bart van de Goorbergh nemen de 
bezoekers deze middag bijna 100 
jaar mee terug in de tijd. De in-
strumenten, welke bespeeld wor-
den zijn: piano, viool, cello, klari-
net, saxofoon, trompet, contrabas 

en slagwerk. De zangeres, Tineke 
Roseboom, zingt nummers als: 
Roses of Picardy, The Sheik, Wo-
chenend und Sonnenschein, en-
zovoorts, en dit allemaal in de 
originele uitvoering van de jaren 
twintig en dertig.

Het concert vind plaats bij ‘t Mei-
huus en bij slecht weer in de kerk 
van Breedenbroek. Een kaart voor 
het picknickconcert kost € 17,50 
euro per persoon en voor kinde-
ren tot 16 jaar € 12,50, en dat is 
inclusief koffie/thee, een knapzak 
met hapjes, flesje wijn of fris en 
tuintoegang. Kaarten te bestellen 
via: yvonne.duitshof@planet.nl 
of 0315-653173.
   

 ■ www.meihuus.nl

(Advertorial)

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

De volgende onderwerpen ko-
men onder andere aan de orde: 
topstukken en meesterwerken uit 
de kunstgeschiedenis herkennen, 
de top vier van de Nederlandse 
kunst nader bekeken, mozaïeken 
en glas in lood, Vlaamse kunste-
naars. Op de website: www.bibli-
otheekwestachterhoek.nl vindt u 
het complete overzicht.

Deze interessante en verrassende 
cursus is geschikt voor iedereen 
die nieuwsgierig is en al iets van 
beeldende kunst weet. 

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

Opgeven kan via de website: 
www.biblotheekwestachterhoek.nl 
of via Klantenservice: 0314 333445
met het financiële draagvlak van 
de ondernemer: mijn dienstver-
lening is voor iedere ondernemer 
betaalbaar!”. 

Oud
Bijzondere vondst
In de ‘Kronan’, een oud gezonken 
schip in de Zweedse Oostzee, heb-
ben duikers een pot gevonden met 
een op kaas gelijkende substantie 
van 340 jaar oud. Volgens onderzoe-
ker Einarsson ruikt het goedje naar 
een combinatie van gist en Roque-
fort. Gezien de leeftijd van de inhoud 
is het volgens Einarsson geen goed 
idee er een flesje wijn bij open te 
trekken en er een stokbroodje mee 
te besmeren

Wat is oud
Wettelijke regels die bepalen wat 
‘oude kaas’ is, ontbreken in Neder-
land. Daarom mag Old Amsterdam 
zich oude kaas noemen ondanks 
dat deze kaas geen 10-12 maanden 
heeft liggen rijpen. Het maakt de 
kaas niet slecht, maar u koopt voor 
een behoorlijke prijs wél een illusie. 

De oude kaas die wij bij Zuivelhoeve 
verkopen, is minimaal 12 maanden 
oud. Overjarige kaas is minimaal 16 
maanden. De brokkelkaas heeft zelfs 
2 jaar liggen rijpen voordat deze bij 
ons op de plank ligt. En lekker…!

Schaarste 
Helaas is er in de handel momenteel 
onvoldoende overjarige en brokkel-
kaas. Waar dit precies aan ligt, is 
moeilijk te achterhalen. Navragen 
bij producenten en tussenhandel 
levert geen sluitend antwoord noch 
inzicht op. Uiteindelijk zal het zich 
in de tijd oplossen, maar gezien de 
rijpingstijd zal dit wel even duren. 
Tot die tijd extra van genieten dus! 
En eerst proeven, dan kopen. Want 
zo haalt u echt de lekkerste kaas in 
huis!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

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

Clementine, Tine en de vele vrijwilligsters zijn trots op de alweer 12e ClédingkanTine. 
Foto: PR

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

Dinsdag 6 september 2016 17Contact Bronckhorst Noord



Rondleidingen en symboliek op de
begraafplaatsen in Bronckhorst

BRONCKHORST - Tijdens het Open Monumentenweekend van dit jaar 
zijn er diverse locaties in de gemeente Bronckhorst die het bezoeken 
meer dan waard zijn. In het teken van Iconen en Symbolen is er onder 
meer uitgebreid aandacht voor de vele begraafplaatsen. Op enkele 
begraafplaatsen worden rondleidingen verzorgd, waaronder ook 
voor de twee joodse begraafplaatsen.

In Hengelo worden op beide da-
gen rondleidingen verzorgd op de 
begraafplaats aan het Iekink door 
leden van de Historische Vereni-
ging Hengelo. Men kan zich hier-
voor melden bij de ingang. Ook de 
Rooms Katholieke begraafplaats 
aan de Zelhemseweg is te bezoe-
ken, hier is een informatiepaneel. 
Dit laatste geldt ook voor de R.K. 
begraafplaats in Keijenborg aan de 
Sint Janstraat.
In Achter-Drempt (Zomerweg), 
Voor-Drempt (Kerkstraat), Hoog-
Keppel (Van Panhuysbrink) en 
Hummelo (Zelhemseweg) zijn de 
begraafplaatsen ook zeer de moei-
te waard. Beide begraafplaatsen in 

Steenderen (Bronkhorsterweg en 
Kerkhofweg) zijn eveneens toe-
gankelijk. Bij de ingang zijn gege-
vens over het ontstaan en de his-
torie. Dit is ook het geval in Olbur-
gen. Hier is op de begraafplaats 
ook het graf van Dorothea Visser 
te vinden, waarvoor enige jaren 
geleden een procedure tot zalig-
verklaring is ingezet. De katho-
lieke begraafplaats is ook zeer bij-
zonder, met name het zeer fraaie 
kapel met de beelden van Nicolaas 
en Ambrosius vragen aandacht.
Op de algemene begraafplaats aan 
de Kerkhoflaan in Vorden worden 
op beide dagen de rondleidingen 
verzorgd door beheerder Theo 

Janssen. Met name het oudste ge-
deelte, met ook de diverse grafkel-
ders van de verschillende adellijke 
families, is zeer de moeite waard. 
In de Kranenburg zijn er op de 
katholieke begraafplaats, ooit ont-
worpen door de vermaarde Pierre 
Cuypers, ook rondleidingen. Hier-
voor kunt u zich melden bij het 
Heiligenbeeldenmuseum. De be-
graafplaatsen in Vierakker (Vier-
akkersestraatweg) en Wichmond 
(Baakseweg) zijn uiteraard even-
eens geopend.

De bijzondere begraafplaats in 
Halle is te vinden aan het be-
gin van het dorp op de hoek van 
de Dorpstraat en de Pausendijk. 
Hier is onder andrere informatie 
over de bijzondere graven van de 
Britse vliegeniers. Op de algeme-
ne begraafplaats in Zelhem aan de 
Kerkhoflaan vinden elke uur rond-
leidingen plaats.

   

Joodse begraafplaatsen te bezoeken
De joodse begraafplaats van 
Bronkhorst, ook wel ‘Straalmans-
hof aan de Bargstraat’ geheten, 
is gelegen aan het Maneveld, het 
verlengde van ‘t Hof in Bronkhorst. 
In het stadje Bronkhorst was al in 
de achttiende eeuw een joodse be-
graafplaats en een kleine synagoge 
gevestigd. De synagoge werd in de 
negentiende eeuw verplaatst naar 
Brummen, aan de overkant van 
de IJssel. De begraafplaats bleef 
dienst doen voor de Joden van de 
plaatsen Bronkhorst, Steenderen 
en Brummen. De begraafplaats is 
voor de Joden een heilige plaats. 
Het is de plaats waar de doden 
weer op zullen staan uit het graf 
als de Messias komt. Daarom dra-
gen de mannen een keppel als ze 
naar de begraafplaats gaan. Ze 
lopen niet over graven en ze gaan 
aan de zijkant van de steen staan 
als ze daar iets aan moeten doen.
Bij het toegangshek, evenals te 
Vorden, vindt u een box met daar-
in een aantal keppeltjes. Mannen 
wordt verzocht dit hoofddeksel te 
gebruiken bij het bezoek aan de 
begraafplaats en bij vertrek weer 
terug te leggen.

De joodse gemeenschap van Vor-
den, die oorspronkelijk tot de 
joodse gemeente van Lochem be-
hoorde, is nooit erg groot geweest. 
Vanaf het eind van de negentiende 

eeuw nadat het als zelfstandige 
gemeente was erkend, werden de 
godsdienstoefeningen in Vorden 
zelf, bij een van de leden thuis ge-
houden.
De zelfstandige joodse gemeente 
Vorden was echter geen lang leven 
beschoren en werd al in 1933, drie 
jaar na het vertrek van de laatste 
joodse familie, opgeheven en of-
ficieel weer bij Lochem gevoegd. 
Hoewel er nog geen sprake was 
van een eigen gemeente werd er 
rond 1870 al wel een eigen be-
graafplaats gesticht, op een stuk 
bosgrond iets ten noorden van de 
Wildenborchseweg, nabij het hui-

dige landhuis ‘Kamphuizen’. Dit 
stukje grond, aangekocht van Mr. 
Jan Isaäc Brants van de Wilden-
borch en is 18x24 meter groot. Aan 
de oostkant van de begraafplaats 
bevindt zich een ijzeren hek met 
twee houten palen.
De begraafplaats omvat een veer-
tiental graven, waarvan er zeven 
voorzien zijn van een grafzerk of 
lettersteen. Voor zover bekend 
vond de eerste graflegging plaats 
in 1873 en de laatste in 1934. Hoe-
wel er niet meer wordt begraven 
geldt hier, zoals op alle joodse be-
graafplaatsen, eeuwige grafrust en 
een minimalistisch beheer.

Zaterdag en zondag - 10 en 
11 september, 11.00-17.00 uur:
Activiteiten in Vorden en Zelhem
Tijdens het Open Monumenten-
weekend is ook de Dorpskerk 
te Vorden voor iedereen open. 
Boven de hoofdingang staat de 
volgende tekst: anno circiter MC-
CCL conditum. Restitutum Anno 
MC:MLXVII. De betekenis is: on-
geveer in 1350 gesticht, hersteld in 
1967. De toren, uit de 14de eeuw, 
heeft Romaanse vensters met 
rondbogen. De verbouwingen van 
de kerk dateren waarschijnlijk uit 
1500, toen werd ook de toren ver-
hoogd. De muurschilderingen die 
in die tijd zijn aangebracht werden 
na de reformatie, omstreeks 1600, 
grondig onder gekalkt. Ook de 
beelden verdwenen.

Dit jaar wordt in de dorpskerk een 
speciale expositie gehouden van 
protestantse Antependia (kansel-
kleden). Allemaal afkomstig uit 
kerken in onze gemeente. Op de 
kanselkleden, meestal in liturgi-
sche kleuren, staan de bij de tijd 
van het kerkelijk jaar behorende 
symbolen. Het zijn vaak zeer bij-
zondere handwerk technieken die 
bij het vervaardigen zijn gebruikt.
In het Heiligenbeeldenmuseum 
in de Kranenburg is eveneens een 
zeer bijzondere tentoonstelling. 
Hier kan men kennis nemen van 
ongeveer honderd hedendaagse 
iconen welke zijn geschilderd 
door de heer Hennie Ouden Mid-
dendorp uit Hengelo Ov. Op zater-
dag is in het kader van Open Mo-
numentendag de entree gratis.

Op beide dagen kan men in het 
Ludgerkerkje op het terrein bij 
museum Smedekinck in Zelhem 
kennis maken van unieke leiste-
nen kruiswegstaties. Ook zijn er 
schilderijen van dit kerkje en van 
de Lambertikerk te zien. De Lud-
gerstichting verstrekt informatie 
over het leven van de zendeling 
Ludger.

Ook in Zelhem is de Lambertikerk 
dit weekend voor bezoekers beide 
dagen geopend (op zaterdag de 
hele dag, op zondag vanaf 14.00 
uur). De kerk is in de 15e eeuw 
gebouwd op de plaats waar rond 
800 door hoogstwaarschijnlijk Li-
udger een kapel is gesticht. Het 
Godshuis kreeg als patroonheilige 
Lambertus van Maastricht.
De kerk is een romaanse pseudo-
basiliek en is in kalksteen opge-
trokken. Dit kalksteen werd onder 
andere vanuit Duitsland aange-
voerd. Het dak en de kerktoren zijn 
voorzien van dakleien, waarbij de 
toren een ingesnoerde naaldspits 

heeft. In de noordwand is een sa-
cramentshuisje ingemetseld.

Activiteiten in Baak,
Voor-Drempt en Hoog-Keppel
Het oudste gebouw van Baak is 
de ruïne van de Sint Nicolaaska-
pel aan de Hofstraat. Deze kapel, 
die in 1362 werd gewijd, is gesi-
tueerd in een hoger gelegen ge-
bied in een omgeving die tot 1955 
bij hoog water functioneerde als 
tweede IJsselarm, de zogenaamde 
Baakse Overlaat. De dikte van de 
muren en de bouw van de toren 
wijzen er ook op dat deze diende 
als toevluchtsoord in tijden van 
gevaar. Na de reformatie raakte 
de kapel in verval en had in 1670 
al geen kap meer. De rest van de 
kapel werd rond 1776 afgebroken 
door de heer van Baak en sinds-
dien rest alleen de huidige ruïne 
van de toren.

De restanten staan op het terrein 
van de familie Van der Mije.
Ter gelegenheid van de Open 
Monumentendagen Bronckhorst 
2016 zal er bij de ruïne een kleine 
expositie worden ingericht. Hier 
zal aandacht besteed worden aan 
de geschiedenis van de kapel en 
de plannen om deze plek meer 
bekendheid te geven en de toren-
ruïne voor de toekomst te behou-
den. Bij de ruïne bevindt zich ook 
de verenigingsruimte van de His-
torische Vereniging Steenderen.
In Voor-Drempt is de Sint Joris-
kerk beide dagen geopend. Het is 
een van de oudste kerken in deze 
regio en zou zelfs volgens overle-
vering gesticht zijn door Karel de 
Grote. Vast staat dat de kerk al in 
1067 wordt genoemd. De kerk is 
natuurlijk ook landelijk bekend 
om de fraaie wandtapijten met 
Bijbelse symbolen die ervoor zor-
gen dat de hinderlijke nagalm uit 
het verleden voor een groot deel 
is verdwenen. Daarnaast zijn ook 
de bijzondere sculpturen van Edu-
ard van Kuilenburg zeer de moeite 
waard.
Ook een bezoek aan de Petrus en 
Pauluskerk in Hoog-Keppel loont 
de moeite. Op de intieme Van 
Panhuysbrink midden in het dorp 
vindt u deze zeer oude parochie-
kerk met het bijzondere kerkhof. 
Op zaterdag zijn er unieke demon-
straties op ongeveer 8 kistorgels en 
6 clavecimbels. Daarnaast is er om 
15.00 uur een gratis concert door 
het bekende Antwerps Baroken-
semble. Op zondag zijn er nog 
demonstraties op vier kistorgels 
aanwezig en waarop ‘kundige’ be-
zoekers ook mogen spelen.

Op de begraafplaats in Zelhem vinden tijdens het Open Monumentenweekend ieder uur rondleidingen plaats. Foto: PR

De begraafplaats is voor joden de plek waar de doden weer op zullen staan uit het graf 
als de Messias komt. Foto: PR

De Baakse kapel.

Het Ludgerkerkje in Zelhem.
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Vorden 1 behaalt eerste punt van het seizoen
VORDEN - Door met 0-0 gelijk te 
spelen tegen SDOUC uit Ulft heeft 
Vorden 1 afgelopen zondag haar 
eerste punt behaalt in het nieuwe 
seizoen. De Ulftenaren hadden na 
90 minuten de meeste aanspraak 
op de winst, aangezien zij drie 
goede kansen wisten te creëren, 
terwijl Vorden 1 hier geen enkele 
tegenover kon zetten. Toch wist, 
mede door goed keeperswerk van 
Robin Verstege, de ploeg wederom 
‘de nul’ te houden en dat is een 
grote kwaliteit van het elftal van 
trainer Michel Feukkink.

Natuurlijk had het elftal, de staf 
en de supporters afgelopen zon-
dag graag gezien dat het aanval-
lend ook wat meer af had kunnen 
dwingen tegen SDOUC. Vooral de 
goede optredens in de afgelopen 
twee weken tegen de 2e- en 1e 
klassers Helios, DZC en FC Zut-
phen in het bekertournooi, zorgde 

voor optimistische geluiden in het 
vordenkamp. En met tegenstander 
SDOUC op de eerste speeldag, dat 
maar liefst 7 spelers zag vertrek-
ken in de afgelopen zomerperi-
ode, kon het maar zo een fraaie 
seizoensopening worden.

Toch was het opvallend genoeg 
SDOUC dat de klok sloeg en in het 
eerste half uur van de wedstrijd 
maar liefst drie goede kansen cre-
eerde die alle drie de 1-0 hadden 
kunnen betekenen. Vooral de kop-
bal vanaf nog geen zeven meter 
afstand in de 6e minuut had ieder-
een al geteld, maar met een fabel-
achtige reflex hield Robin Verstege 
zijn doel schoon. In het laatste 
kwartier van de 1e helft kwam het 
spel iets meer in evenwicht, maar 
het lukte Vorden 1 maar niet om in 
haar vertrouwde ‘passing-game’ te 
komen en het bleef zodoende erg 
onrustig en onnauwkeurig. 

In de tweede helft was het van het-
zelfde laken een pak. Qua inzet, 
duelkracht, energie en enorme 
drive behaalde het team van trai-
ner Michel Feukkink een ruime 
voldoende, maar aan de bal lukte 
het maar niet om dwingend te spe-
len, laat staan kansen af te dwin-
gen. Zo bleef het een onrustig duel 
met weinig hoogtepunten waarbij 
de stevige wind ook in negatieve 
zin invloed had op de uitvoering. 
Toch kwam er van Vordenzijde in 
het laatste kwartier nog iets dat 
op een stormloop leek en zowaar 
ontstond er enige opschudding en 
paniek in de SDOUC-verdediging. 
Het publiek onder de overkapping, 
dat bij opkomst van de spelers nog 
enkele geel-zwarte rookpotten de 
lucht in lieten verdwijnen, ging 
er achter staan, maar verder dan 
enkele gevaarlijke corners en vrije 
trappen kwam het 1e elftal niet. 

   

Wesley Willems wint Snelle Man tijdrit
TOLDIJK - Wesley Willems van 
RTV Vierakker-Wichmond heeft 
op 25 augustus de Snelle Man 
tijdrit in Toldijk op zijn naam 
geschreven met een tijd van 
24.43 minuten. Hij was drie se-
conden sneller dan de nummer 
twee, Wilbert van het Loo van de 
Adelaar uit Apeldoorn. Reinier 
Treur, ook rijdend voor de Ade-
laar, werd derde met een tijd van 
25:02 minuten.

De tijdrit werd georganiseerd door 

de RTV Vierakker - Wichmond. 
Normaal gesproken wordt deze 
rit verreden op de Varsselring in 
Hengelo, maar wegens wegwerk-
zaamheden moest de club uitwij-
ken naar een parcours in Toldijk.

Het rondje van de tijdrit was ne-
gen kilometer lang en moest twee 
keer gereden worden door de ren-
ners. Willems wist een gemiddel-
de snelheid van 43,7 kilometer per 
uur te noteren. De renner van RTV 
Vierakker - Wichmond was tevre-

den met zijn tijd en op de vraag of 
hij een plek bij de zes rijders voor 
het Nederlands clubkampioen-
schap heeft bemachtigd grapte hij: 
“Ja, dat vast en zeker!”

Dat kampioenschap wordt verre-
den op 1 oktober in Dronten. De 
RTV Vierakker - Wichmond zal 
daar aan de start verschijnen met 
een team van zes renners. Wie er 
aan de stad verschijnen is nog niet 
bekend.

Schilderen met olieverf  
Om de week op donderdag van 19.30-22.00 uur,  
vanaf 6 oktober 2016  
Docent: Peter-Frans de Graaf 
Kosten: € 195,- Ledenprijs € 185,- 

 
 
Schilderen met aquarel/acryl  
Om de week op donderdag van 19.30-22.00 uur,  
vanaf 13 oktober 2016 
Docent: Peter-Frans de Graaf 
Kosten: € 195,- Ledenprijs € 185,- 
  
 

2016 

 

 
 

2017 
Ik ga naar Wolvilten, 3 vrijdag-
middagen v.a. 21 oktober 
Begeleiding: Wil de Waard  
Kosten: € 35,-  
Ledenprijs €  32,50 

Boetseren 
Wekelijks op dinsdag- of donderdagmorgen van  
09.30-11.30 uur, vanaf 29 september en 4 oktober 
Docente: Lineke Bosch 
Kosten: € 130,- Ledenprijs € 120,- 

 

Latijns-Amerikaanse dansles 
 

 
Jaaaah, leuk gaan we doen! 
Wekelijks op vrijdag van 20.00-21.00 uur, 

vanaf 7 oktober 2016 
Docent: Jochem ’t Hoen 
Kosten: € 102,- p.p. Ledenprijs € 92,- p.p. 
 
Kalligraferen  
Om de week op maandag van 13.30-15.30 uur, 
vanaf 10 oktober 2016 
Docente: Trudie Demoed 
Kosten: € 130,- Ledenprijs € 120,- 
 

Fotocursus voor beginners 
Wekelijks op zaterdag van 10.00-12.00 uur, 
Vanaf 29 oktober 2016    
Docent: Henk Viscaal    
Kosten: € 130,- Ledenprijs € 120,- 

Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord?
De cursussen beginnen De cursussen beginnen 

weer bij  … 

Beeldhouwen en  
 speksteen bewerken 
 Om de week op woensdag van 

09.30-11.30 uur, vanaf 12 oktober 2016 
 Docent: Nico van Kan 
 Kosten: € 175,00 Ledenprijs € 165,- 
 

 

Dit lijkt mij wel wat, dat heb ik nog nooit 

gedaan. 

Dit lijkt mij wel wat, heb ik nog nooit 

gedaan. Super!Super!Super! 

Tekenen voor beginners en  
gevorderden 
Op donderdag van 13.30-15.30 uur, 
vanaf 29 september 2016 
Docente: Françoise Martens 
Kosten: € 130,- Ledenprijs € 120,- 
  

 

Kijk vooral ook even op onze website, daar staat het volledige cursusaanbod uitgebreid beschreven, www.kunstkringruurlo.nl 

 Patchwork/Quilten 
 Om de week op maandag van 
  13.30-15.30 uur, vanaf 10 oktober 16 
 Docente: Marianne v.d. Ent 
Kosten: € 130,- Ledenprijs € 120,- 
 

Portretschilderen 
Wekelijks op woensdag van 
14.00-16.00 uur, vanaf 5 oktober  
Docente: Irmgard Lamers 
Kosten: € 195,- Ledenprijs € 185,- 
 

 

KunstKring
Ruurlo

Inloopdag, werk en innovatie

LubronGroep heeft zich met een viertal bedrijven de afgelopen 19 
jaar ingezet als werkgever en projectbureau voor flexibele en vak-
bekwame werknemers.

Medewerkers worden ingeleend 
voor het ondersteunen van pro-
jecten, het aanpakken van tech-
nische en bouwkundige uitdagin-
gen en het opvangen van capaci-
teitsproblemen.
Sinds februari 2015 werkt de 
LubronGroep aan de realisatie 
van een innovatieruimte dat op 
17 september 2016 voor het eerst 
wordt opengesteld voor het grote 
publiek onder de naam Innova-
tieloods.
Het pand is gevestigd op de Net-

werkweg 2 te Vorden en in ander-
half jaar verbouwd tot een volle-
dig ingerichte fabriek met werk-
plaats en ontwerpstudio voor 
o.a. workshops, trainingen en de 
uitvoering van multidisciplinaire 
projecten in de techniek en bouw. 
Met de werk community van de 
LubronGroep en haar opdracht-
gevers wil men werk, innovatie en 
kennisdeling in de regio Achter-
hoek versterken!
Voor werk gaat u naar 
www.lubrongroep.nl

- Advertorial -

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

Dinsdag 6 september 2016 19Contact Bronckhorst Noord



Voor vakwerk ga je naar 
de specialist
Zutphen - ‘Om wonen nog mooier te 
maken’, zo luidt de slogan van Floren-
ce Home Fashion. Bij de woonwinkel 
op de hoek van de Groenmarkt en de 
Waterstraat kunt u terecht voor een 
zeer uiteenlopende range aan kwa-
litatieve, duurzame en bovenal be-
taalbare woonproducten. Eigenaar 
Jeroen Paling heeft een duidelijke 
missie: “Het ‘ontzorgen’ van mijn 
klanten.”

Florence Home Fashion is een prach-
tige winkel met een uitgebreid assor-
timent. Jeroen somt op: “Karpetten, 
houten vloeren, bamboevloeren, PVC 
vloeren, laminaat, vinyl, gordijnen, be-
hang, verf en zonwering voor binnen en 
buiten.” De rolluiken, zonneschermen 
en screens die Florence Home Fashion 
verkoopt zijn allemaal van het merk 
RainbowSol. Florence Home Fashion 
wil zijn klanten ‘ontzorgen’. “Mensen 
kunnen eerst komen kijken en de pro-
ducten ‘voelen’ en beleven”, zegt Je-
roen. “Vervolgens ga ik op huisbezoek 
voordat ik een definitieve offerte ver-
stuur.” De dienstverlening van Florence 
Home Fashion is een totaalplaatje.
Om aan de toenemende vraag naar 
duurzaamheid te voldoen levert Flo-
rence Home Fashion ook veel ecologi-
sche producten. “Voorbeelden hiervan 
zijn karpetten gemaakt van maïsgaren, 
onze bamboevloeren en milieuvriende-

lijke verf”, aldus Jeroen. “Al mijn pro-
ducten komen overigens uit het hogere 
segment maar zijn desondanks verras-
send betaalbaar.”
Gezien de sterke vergrijzing van de 
maatschappij ziet Jeroen de toekomst 
van zijn zaak met vertrouwen tege-
moet: “Onze doelgroep zijn 40/60-plus-
sers met oog voor kwaliteit.” Sinds 1 
augustus is bovendien de webshop van 
Florence Home Fashion geopend.

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

Florence Home Fashion: Wonen in stijl

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

De
schilders 
met een 
glimlach

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

Schilderwerk
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Spuitwerk

Verhuur materialen

De
schilders 
met een 
glimlach

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

De
schilders 
met een 
glimlach

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

De
schilders 
met een 
glimlach

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

● 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

Bel of mail naar onze media-adviseurs

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

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

Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Ook adverteren?
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

‘Als school moet je weten wat er om je heen speelt’
Het Ulenhof College met vestigingen in 
Doetinchem en Vorden is de eerste 
school die lid is geworden van de 
Bedrijven Kring Bronckhorst (BKB).

Door Luuk Stam

Een school die deel uitmaakt van een club van 
bedrijven, dat klinkt misschien wat vreemd. 
Dat is het volgens rector Gertjan van der 
Molen van het Ulenhof College zeker niet. 
“Het kan niet zo zijn dat wij niet weten wat de 
regio van ons vraagt”, vindt hij. “Als school 
moet je weten wat er om je heen speelt.”

Het Ulenhof College (locatie ’t Beeckland) in 
Vorden is de enige school voor het voortgezet 
onderwijs in de gemeente Bronckhorst. De 
Vordense school voor vmbo en mavo telt bij-
na 500 leerlingen. De hoofdvestiging van het 
Ulenhof College in Doetinchem (mavo, havo, 
vwo en tweetalig vwo) heeft bijna 1.700 leer-
lingen. Veel van die leerlingen wonen in 
Bronckhorst.

Een belangrijke rol op beide Ulenhof-
vestigingen speelt het praktische onderwijs in 
techniek en technologie. Voor havo en vwo is 
er het Technasium. Voor de andere afdelingen 
is er de Bèta challenge. Bij beiden gaan scho-
lieren aan de slag met opdrachten die ze van-
uit bedrijven krijgen. “Jonge mensen kunnen 
op die manier ruiken aan het bedrijfsleven”, 
legt Van der Molen uit.

Zo kwamen er al opdrachten voor het ontwik-
kelen van een nieuw luchtfilter en het beden-
ken van een nieuwe traplift. “Jonge mensen 
denken buiten de kaders”, vertelt Van der 
Molen. “Hun creativiteit maakt het ook voor 
bedrijven ongelofelijk aantrekkelijk. En een 

leerling denkt uiteindelijk: ‘Dit is van mij. Dit 
heb ik gemaakt.’ Dat geeft heel veel positieve 
energie.”
Het lidmaatschap van de BKB ziet Van der 
Molen dan ook als zeer waardevol. “Door sa-
men te werken kun je als onderwijs en be-

drijfsleven op elkaar inspelen”, stelt hij. 
“Leerlingen van de havo en het vwo gaan 
vaak de regio uit om te studeren, maar als je ze 
hier al in aanraking laat komen met een be-
drijf, dan blijven ze altijd denken: ‘Daar heb ik 
als kind gelopen.’ Dat vergeet je nooit.”

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Gertjan van der Molen: “Als school moet je weten wat er om je heen speelt.” Foto: Luuk Stam. 

Bedrijventerrein beloond met keurmerk
Het bedrijventerrein in Hengelo heeft op-
nieuw het keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijventerreinen Continu Samenwerken 
behaald. Dit is een waardering voor bedrij-
venterreinen waar ondernemers, gemeen-
te, politie en brandweer goede afspraken 

hebben om overlast en criminaliteit aan te 
pakken en te zorgen voor onderhoud en 
beheer. Het bijbehorende certificaat is drie 
jaar geldig. Na die drie jaar volgt opnieuw 
een evaluatie.

Onderwijs centraal tijdens diner pensant
De vraag hoe het onderwijs een bijdrage 
kan (blijven) leveren aan bedrijven en in-
stellingen in de gemeente Bronckhorst 
staat centraal tijdens een diner pensant op 
donderdag 6 oktober op ’t Beeckland in 
Vorden. Hierbij zullen onder andere wet-
houder Jan Engels, bestuursvoorzitter 

Achterhoek VO Henk van der Esch en rector 
van het Ulenhof College Gertjan van der 
Molen aanwezig zijn. Het diner pensant 
begint om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 
Wie een uitnodiging heeft ontvangen, kan 
zich aanmelden via de bijgevoegde link.

‘We hoeven als BKB niet super groot te worden’
Hiske Huiting (50) uit Baak is de nieuwe 
voorzitter van de Bedrijven Kring 
Bronckhorst (BKB). “De onderlinge band 
tussen ondernemers vind ik belangrijk.”

Door Luuk Stam

Nee, toen de BKB na het vertrek van Paul 
Stortelder een nieuwe voorzitter nodig had, 
stond Hiske Huiting niet direct met zijn armen 
te zwaaien. Toch kwam de vraag uiteindelijk bij 
hem te liggen. “Ik vond dat ik nog te kort in het 
bestuur zat”, verklaart Huiting de terughou-
dendheid die hij aanvankelijk had. “En ik geef 

er zelf niet veel om, zo’n voorzittersrol. Maar in 
werk, sport en vrijwilligerswerk heb ik vaker 
die rol vervuld.”
Hiske Huiting groeide op in Groningen. Om 
precies te zijn in Onstwedde, een dorpje met 
een kleine 3.000 inwoners. Sinds vijftien jaar 
woont hij nu in Baak. Huiting is getrouwd en 
vader van een zoon en een dochter. Sinds 2008 
heeft hij als zelfstandig ondernemer een eigen 
bedrijf in bedrijfsontwikkeling en veranderma-
nagement. “Ik help mee in het verbeteren van 
organisaties”, legt hij uit. 
Zijn vaardigheden komen goed van pas in zijn 
nieuwe functie als voorzitter van de BKB. 

Huiting noemt de inzet van zijn voorganger 
Paul Stortelder lovenswaardig. “Paul heeft 
voor de BKB veel en goed werk verricht”, kijkt 
Huiting terug. Toch zal hij het voorzitterschap 
zelf anders invullen dan dat Stortelder dat 
deed. “Ik ben meer van het werk verdelen. Ik 
leid de vergaderingen, maar ik wil wel misbaar 
blijven.” 
De nieuwe voorzitter ziet de BKB als een groep 
van ondernemers die er in goede en slechte 
tijden voor elkaar zijn. Daarin vindt hij vooral 
de gezamenlijke bedrijfsbezoeken en borrels 
heel belangrijk. “Die uitjes zijn niet alleen ge-
zellig”, zegt Huiting. “Het is een noodzakelijk 

iets. Ze zorgen voor binding tussen de onder-
nemers, elkaar kennen. Onze activiteitencom-
missie doet daarin uitstekend werk.”  

Samenwerking met alle andere ondernemers-
verenigingen in de gemeente Bronckhorst 
juicht Huiting toe, maar is voor hem geen doel 
op zich. “In de interactie met de gemeente, 
onderwijs en andere instellingen is omvang 
belangrijk, maar een goede relatie doet meer”, 
vindt hij. “We hoeven als BKB niet super groot 
te worden. De onderlinge banden tussen on-
dernemers zijn veel belangrijker. En iedereen 
die zich ondernemer voelt, is bij ons welkom.” 

Hiske Huiting uit Baak is de nieuwe voorzitter van de Bedrijven Kring Bronckhorst. Foto: Luuk Stam. 



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

 

Zorgservice 
  voor iedereen met een indicatie voor zorg (PGB of via de WMO) 

 die op zoek is naar een flexibele begeleiding. 
 

TOPDOG training  
SOVA-training (Sociale Vaardigheden) voor kinderen, jongeren en 

volwassenen waarbij honden worden ingezet als co-trainers. 

Dog training 
voor (nieuwe) honden eigenaren die een sociale, 

goed luisterende hond willen. 

Puppy-en Jonge honden training met een 
doorlopende instroom, Combi-training en 

FHN Gedrag en Gehoorzaamheids- trainingen 

(SHH en G&G 1,2,3). 

 

 

 

 

  
 
 

 
 

   Finn Anam Cara - Witte Vriend voor het leven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Voor meer informatie ga naar  www.finnanamcara.com  

Jaaltink’s 

Jaaltink’s 

Hetty Jaaltink 
Wiersserbroekweg 1a 

7251 LG Vorden 
Tel. 0613030774 

E-mail hettyjaaltink@hetnet.nl  
 

Wij zien u graag in misschien wel het beste theater van Nederland!

WWW.AMPHION.NL

@amphion0314 schouwburgamphion

Hofstraat 159, Doetinchem

Een selectie uit ons aanbod...

Buurman & Buurman(3+) - Worden beroemd

Winterbloemen - Suburbia

Maya de Bij de musical (2+) - Maya en de pollenbollen

Bob Marley's reggae Night  - Rootsriders

De Verleiders - Slikken en Stikken 

F.C. De Rebellen - Voetbalentertainment

Plien & Bianca - Gaat het nog door? (herhaling) 

Woezel en Pip (2+) - Op zoek naar de sloddervos

Momix - Alchemia 

Maaike Ouboter - En hoe het dan ook weer dag wordt 

The Analogues  - Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band

STOMP - The 25th Anniversary Tour 

Hans Klok - House of Horror

André Kuipers - Ruimtevaartcollege (herhaling)

Purper - We Zullen Doorgaan 

The Supertramp Tribute Show - Century's Crime

Vrienten, Kooymans en De Groot

Omdenken  - De Lastige Kinderen? 

Wintercircus Arlette Hanson (4+)

Top 2000 Live - The 5 th

Het Zwanenmeer - Ballet met Live-orkest

Indecent Proposal

Op een mooie Pinksterdag - Met o.a. Lone van Roosendaal 

Hans Liberg - Tralalala

Sprookjesmusical Pinokkio (4+)

Mini & Maxi - Nu! (herhaling) 

A Chorus Line

Freek de Jonge - De Peiling 

Jeroen van der Boom

Jon van Eerd - Harrie let op de kleintjes

Ruth Jacott - Met live band & orkest 

De Marathon (Try out) - You'll never walk alone

Hair - Let the Sunshine in 

Wëreldbänd - Släpstïck

ISH (8+) - Dansspektakel: Elements of freestyle 

Tangarine - From Tucson with songs

Ernst, Bobbie & de rest (3+) - De Vakantieshow

Een Meeuw - Toneelgroep Oostpool 

Ashton Brothers II - Enfants Terribles!

Karin Bloemen - Volle bloei

28-9-2016

11-10-2016

16-10-2016

20-10-2016 

25-10-2016 

26-10-2016 

31-10-2016 

6-11-2016 

8-11-2016

10-11-2016 

11-11-2016 

12 en 13-11-2016 

15 en 16-11-2016 

22-11-2016

2-12-2016 

4-12-2016 

8-12-2016

9-12-2016 

11-12-2016

14-12-2016 

21-12-2016 

29-12-2016

7-1-2017

26-1-2017

29-1-2017

3-2-2017 

9-2-2017

10-2-2017

11-02-2017 

17 en 18-2-2017 

25-2-2017 

10 en 11-3-2017 

28 t/m 30-3-2017 

11-4-2017 

14-4-2017 

26-4-2017 

7-5-2017

11-5-2017

16-5-2017 

27-5-2017 

jeugd/familie

toneel

jeugd/familie

theaterconcert

toneel

show

cabaret

jeugd/familie

dans

theaterconcert

theaterconcert

show

show

theatercollege

muziektheater

theaterconcert

theaterconcert

show

jeugd/familie

theaterconcert

dans

toneel

theaterconcert

muziektheater

jeugd/familie

show

musical

cabaret

theaterconcert

toneel

theaterconcert

musical

musical

muziektheater

jeugd/dans

theaterconcert

jeugd/familie

toneel

show

cabaret

Bestel uw

kaarten via

amphion.nl
woensdag 18 januari 2017

KREUTZERSONATE
(toneel/klassieke muziek)
Angela Schijf en Tom van Landuyt

U komt toch ook in het 
seizoen 2016-2017?

www.handeninhuis.nluis.nl

Mantelzorgers 
van Nederland opgelet!
Ook u heeft behoefte aan ontspanning. Maar wie 
kan u vervangen? Onze vrijwilligers zijn bereid 
om een paar dagen of langer uw zorgtaken over 
te nemen. Bel ons voor informatie 030 659 09 70 
of e-mail  info@handeninhuis.nl

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.



Initiator Behind 
The Corner wil 
dat popmuziek 
de plek krijgt die 
ze verdient
Door Gerwin Nijkamp

REGIO - Meindert Bussink en zijn 
geesteskind Behind The Corner 
zijn inmiddels een begrip in de 
regionale popscene. De muzie-
kevangelist brengt de popcultuur 
in kaart en maakt zich hard voor 
een goede infrastructuur zodat de 
Achterhoekse popcultuur op een 
duurzame wijze kan floreren. Dat 
heeft hij de afgelopen jaren samen 
met anderen vol overgave, maar 
vooral op vrijwillige basis gedaan. 
Nu wil hij met een crowdfundactie 
een financiële basis leggen om het 
voortbestaan van Behind The Cor-
ner te waarborgen. “Muziek is net 
als sport onderdeel van ons dage-
lijks bestaan. Het wordt tijd dat ze 
die waardering ook krijgt.”

De initiator en hoofdredacteur van 
Behind The Corner ziet muziek als 
het cement van het leven. “Ieder-

een heeft herinneringen aan mu-
ziek bij vrolijke en droevige gebeur-
tenissen.” Ze is alomtegenwoordig, 
legt Meindert uit. “En moet op al-
lerlei vlakken dus serieus worden 
genomen.”

Parallel met sport
Popmuziek wegzetten als iets dat 
enkel hobbymatig wordt gedaan en 
waar geen subsidie naartoe mag, 
wekt bij hem dan ook ergernis. Om 
zijn betoog over een prominentere 
plek voor muziekcultuur kracht bij 
te zetten, trekt hij een parallel met 
sport. “Eigenlijk neemt muziek ma-
ken bij heel veel mensen net zo’n 
belangrijke rol in als bijvoorbeeld 
voetbal. Vaak begin je er al op jon-
ge leeftijd mee. Waar voetballers 
op een veldje een balletje trappen, 
zoeken muzikanten elkaar op in 
oefenhokken en in schuren om sa-
men muziek te maken. Dat is niet 
alleen leuk om te doen, meestal zit 
er ook progressie in. Je kijkt net als 
bij voetbal elkaars trucjes af om zo 
steeds beter te worden. En op het 
podium wil je laten zien hoe goed 
je bent.”
Niet alleen kampvuurmuzikanten
Natuurlijk zijn er legio muzikan-
ten die niet verder komen dan een 
beetje rammelen op een gitaar bij 

een kampvuur. “Er zijn echter ook 
genoeg voetballers die alleen op 
zondagochtend even een balletje 
trappen. Niet iedereen hoeft de 
top te halen, maar als je het talent 
hebt zou je de mogelijkheden wel 
moeten krijgen en die zijn er voor 
popmuzikanten veel minder. Het 
verschil met sport is dat er voor 
beoefenaars hiervan een veel be-
tere structuur ligt.” Er is meer dan 
bij muziek gezorgd voor goede op-
leidingen, accommodaties en het 
wordt beter gepromoot. “Kijk maar 
eens hoeveel medailles we als klein 
landje op de Olympische Spelen 
hebben behaald. Dat is geen toeval, 
maar dat komt doordat er in geïn-
vesteerd is.”

Subsidie voor De Staat
Meindert ziet tot zijn grote vreug-
de dat er op landelijk niveau van-
uit onder andere de overheid, het 
onderwijs en de media wel steeds 
meer waardering voor popmuziek 
komt. Dat er dan recent veel kritiek 
kwam op de toekenning van sub-
sidie aan De Staat (met de Achter-
hoekse gitarist Vedran Mircetic), is 
voor hem wel een teken dat er nog 
voldoende werk aan de winkel is. 
“Ik las laatst een interessant artikel 
waarin stond dat de effecten van 

bijvoorbeeld subsidies ten bate van 
innovatie, huizenbezitters en on-
dernemers lang niet altijd positief 
en soms zelfs negatief zijn, maar 
daar hoor je bijna niemand over.” 
Die subsidies worden als vanzelf-
sprekend als een goede investering 
gezien, maar als het gaat om finan-
cieren van kunst en cultuur ver-
zandt men al gauw in de discussie 
of het al dan niet een ‘linkse hobby’ 
is.
Volgens Meindert ligt er dan ook 
een schone taak om te laten zien 
dat er een hele wereld achter zit. 
Als het om voetbal gaat worden er 
al wel gauw pagina’s volgeschre-
ven over een vertrekkende speler 
of trainer, de financiële situatie bij 
een club of het beleid van de voet-
balbond. Maar volgens de Behind 
The Corner-initiator is er in de Ach-
terhoek nog steeds te weinig aan-
dacht voor popmuziek in de media.

Crowdfundcactie 
Om dat gat op te vullen wil Mein-
dert als hoofdredacteur van het 
online popmagazine Behind The 
Corner - waarvan maandelijks een 
selectie in deze krant staat - met 
zijn redactieteam een venster op 
die wereld bieden. De redactie doet 
dit nu nog op vrijwillige basis, maar 

om op de lange termijn opiniestuk-
ken, achtergronden en interviews 
te kunnen blijven maken is geld 
nodig. Met een crowdfundactie wil 
de Achterhoeker voor 19 septem-
ber 25.000 euro ophalen.
De redactie schrijft natuurlijk over 
de muzikanten, bands en festivals, 
maar ook over beleid, politieke 
keuzes en onderwijs. “Popmuziek 
moet serieus worden genomen, 
daar hoort ook een controlerende 
macht bij. Die willen we met Be-
hind The Corner zijn.” Behalve de 
vermakende en controlerende rol 
hoopt Meindert dat zijn platform 
een verbindende rol kan spelen 
binnen de Achterhoekse popscene. 
“Dat we daarmee een kwaliteitsim-
puls aan de muziekcultuur kunnen 
geven”, zo hoopt de initiator.

Muzikale helden
Wat de goegemeente daaraan 
heeft? “Lokale muzikale helden 
kunnen net als sporthelden voor 
een gezamenlijke trots zorgen. Kijk 
naar hoe de Achterhoek reageerde 
op het succes van olympische me-
daillewinnaar Jelle van Gorkom. 
Dat soort geluksmomenten kun-
nen succesvolle muzikanten ook 
creëren!”

Meindert Bussink: ambitieuze chroniqueur van de hedendaagse Achterhoekse popcultuur
Meer dan honderd artikelen in ruim een jaar tijd over de Achter-
hoekse muziekcultuur, dat is wat de redactie van Behind The Cor-
ner inmiddels heeft bereikt. Dit alles onder de bezielende leiding 
van hoofdredacteur Meindert Bussink uit Zutphen. De muziekjour-
nalist wil een steen verleggen in een rivier op aarde, zo verwijst hij 
naar de songtekst van Bram Vermeulen. Zodat het water in het Ach-
terhoek muzieklandschap anders gaat stromen. 

Meindert schreef zelf zeker de 
helft van alle artikelen. Vele uren 
van zijn vrije tijd zitten erin. Re-
gelmatig is hij tot diep in de nacht 
bezig om de verhalen uit te wer-
ken of zet hij ‘s avonds tijdens het 
kijken van een film nog de artike-
len online. Het komt dan ook ge-
regeld voor dat een dag eigenlijk 
te weinig uren bevat. Hij heeft een 
druk bestaan als ondernemer, 
docent, organisator, maar ook als 
partner en vader. “Je kunt het best 
een tijdje volhouden met vier of 
vijf uur slaap”, lacht hij. 

Een bezige bij is de in Varsseveld 
opgegroeide muziekliefhebber 
altijd geweest. Hij speelde vanaf 
zijn vijftiende in bandjes, maar 
organiseerde ook jamsessies en 
festivals. Toen al borrelde ook de 
behoefte om zaken te documen-
teren op. “Al van jongs af aan heb 
ik lijstjes met bands en albums 
bijgehouden.” Ook tijdens zijn 
studie nieuwe media en digitale 
cultuur aan de Universiteit van 
Amsterdam deed hij er veel naast. 
Meestal was dat iets waar de com-
binatie muziek en journalistiek in 

voorkwam. Zo was hij hoofdre-
dacteur van online muziekplat-
form VPRO 3voor12/Amsterdam 
en hield hij een persoonlijk blog 
over muziekinnovatie bij. 
Tijdens zijn verblijf in de hoofd-
stad bleef hij de ontwikkelingen 
in de Achterhoekse popscene op 
de voet volgen. Meindert houdt 
van Amsterdam én van de Achter-
hoek, maar daar waar hij is gebo-
ren, voelt hij zich het meest thuis. 
Sinds een paar jaar woont hij dan 
ook weer in de Achterhoek, in 
Zutphen. “De mensen zijn hier 
wat relaxter dan in Amsterdam.” 
Zijn verblijf in de Randstad heeft 
hem echter ook veel gebracht. “Ik 
ben er wat meer gehard. Ik heb er 
geleerd ambities uit te spreken.”
Eenmaal terug op het oude nest 
begon hij met het waarmaken 
van zijn ambities. Ook hier weer 

door het combineren van zijn 
journalistieke vaardigheden met 
zijn liefde voor muziek. Tijdens 
de bandavonden die hij onder 
de naam Behind The Corner in 
De Radstake organiseerde, inter-
viewde hij veel van de meewer-
kende muzikanten. Dat deed hij 
later ook in radio-uitzendingen 
op Optimaal FM. En sinds 2015 is 
hijzelf de hoofdleverancier voor 
het Behind The Corner Popma-
gazine.
Wat al die noeste arbeid hem 
brengt? Hij lacht: “Een heleboel 
behalve geld.” Daar is het hem 
ook niet om te doen. “Het levert 
me een waardevol netwerk op. 
Daar rollen ook weer mooie sa-
menwerkingen uit. In mijn tie-
nerjaren was Rocco Ostermann 
als gitarist van Magic Fish (nu 
Donnerwetter en Shaking God-

speed, red.) een held van me. Nu 
sta ik geregeld samen met hem op 
het podium.” Daarnaast blijft hij 
ook steeds weer nieuwe muziek 
ontdekken. En dat is voor een 
‘onwijs nieuwsgierig’ persoon als 
Meindert van grote waarde. 
Veel mensen spreken hun waar-
dering uit voor de noeste arbeid 
die de Zutphenaar levert. Hij 
hoopt dat het nu ook wordt om-
gezet naar financiële steun.  Dat 
vragen naar die steun is overigens 
iets wat hij niet graag doet. “Ik ben 
niet van het roepen, dat voelt on-
natuurlijk.” Meindert is het type 
dat eerst hard vliegt, zich wil be-
wijzen, voordat het handje wordt 
opgehouden. Het is nu echter wel 
nodig, anders is hij genoodzaakt 
te stoppen met het maken van 
een kroniek van de hedendaagse 
Achterhoekse muziekcultuur.

Meindert Bussink (derde van rechts) brengt Achterhoekse muzikanten bij elkaar. Met zijn popmagazine Behind The Corner, maar ook op het podium zoals hier op Huntenpop. 
Foto: Sander van Tuijl
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‘Muziek maken is niet minder dan 
een balletje trappen’
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Op een zaterdagmiddag in de zomer van 2016 in het altijd heavy Halle 
neemt een aantal ervaren headbangers plaats op de bank om de puzzel 
die de beginjaren van de metalmuziek in de Achterhoek is te leggen. Wat 
was in onze regio de eerste écht harde band, het eerste metalconcert 
of -festival, hoe kwam je aan de LP’s en kenmerkende merchandise zo-
als patches, kogelriemen en studs, waar ging je naar toe om gelijkge-
stemden te treffen en hoe werd er in die tijd aangekeken tegen het ruige 
imago van de metalfan?

Door Johan Godschalk

Aan het woord zijn Mario Tenk (54), 
Alwin Besselink (49), Hans Konink 
(52), Wim Konink (57) en Walter 
Hoenderboom (50). Deze jongens 
zijn old school headbangers uut den 
Achterhoek die eind jaren ’70 in de 
ban raken van de zich snel ontwik-
kelende muziekstijl heavy metal en 
die ook nu nog altijd grote liefheb-
bers zijn. We schetsen een typerend 
tijdsbeeld.

Het begin
De J.J.R. OXX Band is eind jaren ’70 
de eerste echte harde rockband in 
de Achterhoek. De jongens vinden 
de band erg ruig. De Oxx Band is 
aanmerkelijk rauwer dan Normaal 
en maakt veel indruk, vooral door 
het imago. De band gebruikt bij op-
tredens het Wilhelmus als intro en 
onder de klanken van het vader-
landslied komt Jan van Os met grote 
horens op zijn helm, gehuld in een 
berenvel, het podium op. Met zijn 
basgitaar en motorzaag richt hij in 
de loop der tijd behoorlijke schade 
aan podia aan. Wat een brekken! 
De motorzaag wordt bijvoorbeeld in 
een onschuldige kroonluchter gesto-
ken en dan knalt de stroom in eruit 
en is de zaal donker. In Zelhem bij ca-
fé De Ploeg scheurt hij met een mo-
tor het houten podium compleet aan 
diggelen. De band heeft in die tijd bij 
elk optreden een hele karavaan met 
motoren achter zich aan. Het is echt 
een ruige bende en dat spreekt de 
rockers zeker aan.

Angeldust/Skullcrusher
Angeldust uit Ruurlo en omgeving, 
in 1979 opgericht door de dan nog 
piepjonge Alwin, is voor zover de 
mannen weten de eerste echte 
metalband in de Achterhoek. Tea-
ser dat later Vandenberg wordt en 
Turbo zijn er natuurlijk al wel, maar 
dat is meer klassieke hardrock. Er 
zijn veel punk- en hardcorebands 
in Winterswijk en Doetinchem, veel 
crossover dus, maar échte metal 
is er nog niet. Maar dan treedt bij 
‘Den Diek’ in Lichtenvoorde en ‘De 
Korenaar’ in Halle Angeldust op. De 
naam Angeldust is gebaseerd op een 
nummer van de dan zeer populaire 
band Venom en een band als Black 
Sabbath heeft ook grote invloed op 
het imago. De eerste show is in 1982 
tijdens het carnavalsfeest in Ruurlo. 

De organisatie en het publiek heb-
ben er geen idee van wat ze in huis 
hebben. De zaal is bomvol en bij de 
ingang worden oordoppen verkocht. 
De intromuziek wordt ten gehore ge-
bracht door middel van een casset-
tespeler met een microfoon ervoor. 
Snaren worden met de knijptang 
doorgeknipt, midden in de zaal. Dat 
is sensatie, een beetje zoals The Who 
ook tekeer gaat. Nummers die wor-
den gespeeld zijn ‘Speedy’s Coming’ 
van The Scorpions of ‘100 Miles Per 
Hour’ van Vardis. En natuurlijk werk 
van Motörhead. Altijd. De wanhopige 
Prins carnaval stopt het optreden na 
een half uur. Angeldust heeft meteen 
naam gemaakt! Later dat jaar treedt 
de band in Halle op in het gebouw-
tje ‘De Korenaar’ dat bij de Gerefor-
meerde kerk hoort. Hans en Wim zijn 
bij dit optreden aanwezig en maken 

foto’s. Ze vinden het optreden onge-
kend, vernieuwend en vooral: ruig! 
Het spreekt de jongens enorm aan. 
Black Lizzard, reeds opgericht in 
1978, doet het voorprogramma. An-
geldust verandert later de naam in 
Skullcrusher (naar een nummer van 
Onslaught), treedt veel op door heel 
het land en brent in 1986 de eerste 
Achterhoekse metal plaat uit getiteld 
‘Metal Deadness’. Dit gebeurt via het 
Killer Elite Records label (later Cyber 
Music) van Tedje Vreman uit Varsse-
veld. Het is een split LP met Second 
Hell. Uiteindelijk verkoopt het album 
ergens tussen de 5.000-6.000 exem-
plaren, nationaal en internationaal. 
Een heel respectabel aantal!

Andere vroege vogels
Eind jaren ’70, begin ‘80 wordt door 
sociaal cultureel werk in Harreveld 
een disco ingericht in dorpshuis ’t 
Kempken. De disco wordt op vrijdag-
avond en zondagmiddag gebruikt, 
vrijdagavond voor Het Betonhok 
waar hoofdzakelijk hardrock en me-
tal wordt gedraaid voor de oudere 
jeugd vanaf 16 jaar. Ook ontstaat 
er een metalscene rondom het lo-
kale café Long John. En er is een 

zogenaamde hardrocktheek achter 
café De Boer, met optredens van 
bijvoorbeeld Jewel en Deafen. De lo-
kale band Metal War ontstaat er rond 
1985 en speelt twee jaar later samen 
met Skullcrusher op het befaamde 
Metal Attack festival in Eibergen. Dit 
festival weet voor de 1988-editie in-
ternationale toppers als Death An-
gel, Holy Moses en Kreator naar de 
Achterhoek te halen, aangevuld met 
onder anderen ons eigen Disabuse 
uit Winterswijk. Deze legendarische 
line-up wordt pas 20-25 jaar later ge-

evenaard op de metalweide van de 
Zwarte Cross. Leuk detail: Death An-
gel uit de San Fransisco Bay Area lo-
geert bij het Witte Paard in Zieuwent.
In Winterswijk is begin jaren ’80 een 
levendige punk- en hardcore scene 
ontstaan die zich concentreert rond-
om Eucalypta, de Chi Chi Club en 
later ook Elbekurkie. Bands als Cry 
Of Terror, Winterswijks Chaos Front, 
Royal Vomit of het reeds genoemde 
en meest succesvolle Disabuse tim-
meren letterlijk en figuurlijk keihard 
aan de weg. Richard Koldeweij in 
Meddo is erg actief op het metalen 
vlak en organiseert concerten bij 

Spiekerman, waaronder shows met 
Together in 1984 ten tijde van de le-
gendarische LP ‘Dutch Steel’, Allied 
Forces en ons eigen Angeldust, later 
Skullcrusher.
Een andere belangrijke ‘hotspot’ is 
in die jaren jongerencentrum i’Varca 
in Lintelo bij Aalten. Een vaste groep 
headbangers neemt daar wekelijks 
plaats aan de grote ronde tafel als 
waren zij De ridders van de Ronde 
Tafel. Met in hun knuisten knalpot-
ten Grolsch in plaats van zwaarden 
worden daar de nieuwste metal-
platen beleefd en besproken en wor-
den wilde plannen gemaakt voor 
op te richten bands of een volgend 
concertbezoek zoals bijvoorbeeld de 
warming up show voor het Monsters 
Of Rock festival van het dan erg po-
pulaire Helloween uit Duitsland dat 
De Pol in Aalten aan flarden speelt 
op 30 juli 1988. Of het festival met 
onder anderen Astray, Oblivion en 
Social Disaster op 4 november 1988, 
eveneens in De Pol.
Midden jaren ’80 ontstaan harde 
bands zoals bijvoorbeeld Astray, 
Oblivion en Social Disaster, afkom-
stig uit de omgeving Varsseveld/
Dinxperlo/Terborg. Eigen werk wordt 
door deze bands afgewisseld met co-
vers en een enkele demo verschijnt. 
Eind jaren ’80 ontstaan dan bands 
als Doxology uit omgeving Hengelo-
Gelderland en het later ook interna-
tionaal succesvolle Wicked Mystic uit 
omgeving Dinxperlo, die hun eerste 
demo’s uitbrengen en veel optreden 
binnen en buiten de regio.

Grote helden zien
Metal is bij uitstek muziek die live 
moet worden beleefd. Soms hoeven 
de vrienden daarvoor de regio niet 
uit, zoals in 1980 en 1981, als het 
Lochem Popfestival bands program-
meert als Motörhead, Saxon of Fran-
kenstein. Vooral Saxon heeft een 
enorme show bij zich met veel geluid 
en licht, dat is toen nog ongekend en 
maakt veel indruk. Zó kan een live 
show er dus uitzien.
Maar, 9 van de 10 keer moeten de 
jongens toch de Achterhoek uit om 
heavy bands live te zien. Zo reizen 
ze bijvoorbeeld in 1984 op de brom-

fiets naar Metallica dat in Oldenzaal 
speelt, nog voor de legendarische 
Aardschokdag dat jaar. Metallica 
is voor het eerst in Europa en blijkt 
hotter dan hot. Het is dé nieuwe sen-
satie. Het concert is gesitueerd in de 
plaatselijke Jumbo Dancing met het 
Duitse Warlock als support. Een jaar 
later gaat het stel naar Luttenberg als 
Slayer er speelt tijdens haar eerste 
Europese tour. Dat blijkt echt ruig. 
Het Amerikaanse Slayer stapt uit het 
tourbusje en iedereen wordt hele-
maal gek. Er wordt met bier, maar 
ook met tafels gegooid! Ook trek-
ken de jongens op de brommer naar 
Raven, bij minus 15 graden! Of naar 
de Aardschokdag van 1983 waarbij 
het dan al legendarische Venom zou 
headlinen, uiteindelijk niet speelt, 
maar zich wel op het podium laat 
zien. Het zijn de hoogtijdagen van 
de New Wave Of British Heavy Metal. 
Man, en eindelijk kunnen de Ach-
terhoekse metalheads dit allemaal 
live meemaken! Met z’n allen in een 
busje vanuit Halle, Varsseveld, Lich-
tenvoorde, Eibergen of Ruurlo, kratje 
bier mee en op avontuur. Nogmaals, 
er is nog geen internet. Men heeft 
werkelijk geen idee hoe zulke bands 
live klinken. De muziek is energiek en 
virtuoos, de albumhoezen vaak on-
heilspellend. Maar wat kunje live ver-
wachten? De headbangers trekken 
in die beginjaren ’80 heel Nederland 
door om hun favoriete metal bands 
te zien spelen: Iron Maiden met Paul 
Di’Anno op zang, Ozzy Osbourne 
die net solo is gegaan na Black Sab-
bath, Judas Priest, The Scorpions, 
Accept en Motörhead. Al deze bands 
beleven dan hun topjaren. Laatstge-
noemde band Motörhead speelt in 
1982 in de Stokvishal Arnhem. Het 
gaat zo alderbastend hard dat de 
plafondelementen naar beneden 
komen dwarrelen. Geweldig! Van die 
tijd hebben de mannen ook nog veel 
foto’s en handtekeningen omdat ze 
vrij eenvoudig backstage kunnen 
komen. Dat was anders dan nu, er is 
in die tijd minder afstand tussen de 
band en het publiek. Neem bijvoor-
beeld het Engelse Raven, toen echt 
een grote band, Metallica is nota be-
ne hun voorprogramma in 1983. De 
jongens zien de band al in 1982 in de 
Jacobiberg in Arnhem en hebben di-
rect persoonlijk contact en dat duurt 
tot de dag van vandaag voort. Raven 
stuurt in die begintijd zelfs demo’s 
naar Varsseveld, of all places, zodat 
de jongens alvast kunnen luisteren 
naar de volgende plaat die de band 
gaat uitbrengen.
Lees verder op www.popmag.nl

Dinxperlo - 50 jaar Half Grown en 
reünie optreden Rain
Door Meindert Bussink

Radioprogramma DinxperFM wil 
graag vergeten bands onder de 
aandacht brengen: “Er zijn hier in 
Dinxperlo zoveel bands en goede 
en gedreven muzikanten, dat we 
nog heel lang door kunnen gaan 
met hen presenteren”, aldus de 
bevlogen organisator Gerard Ko-
lenbrander. Op 1 oktober komt in 
Dinxperlo’s café Old Dutch de band 
Rain na vijfentwintig jaar voor een 
eenmalige reünie bij elkaar om te 
vieren dat hun muziekbroeders 

van de band Half Grown dit jaar 
vijftig jaar in het muziekvak werk-
zaam zijn. Naast de Golden Ear-
ring en The Spitfires, behoort Half 
Grown tot de oudste bands van 
Nederland.

Half Grow en Rain reünie
In de roerige jaren zestig verrees 
in Dinxperlo de beatgroup ‘Half 
Grown’. Een toepasselijke naam, 
want de heren waren toen nog 
pubers of Halbstarken zoals ze 
‘over de grens’ werden genoemd. 
Volgens eigen zeggen was de band 
binnen de kortste keren regionaal 
bekend en speelde zo’n veertig 
optredens per jaar, vooral in Duits-
land. Daarna kwamen de gebruike-
lijke obstakels zoals studie en werk 
die de voortgang van de band in de 
weg stonden, maar vijfentwintig 
jaar geleden besloot de band na 
een reünieoptreden de draad weer 
op te pakken. Full Grown timmert 
de band weer aan de weg met een 
repertoire bestaande uit sixties 
nummers van Golden Earring, The 
Who, Kinks, Small Faces et cetera. 

De band bestaat tegenwoordig uit 
André Ruiter (zang/gitaar), Ben 
Plucker (zang/basgitaar), Gerhard 
Rijken (gitaar), Fredy Schorfhaar 
(zang/piano/orgel), Frans van Es-
veld (zang/saxofoon) en Erwin van 
Remmen (drums en percussion). 
Een ander opmerkelijk optreden 
die avond is de reünie van de band 
Rain. Glimlachend vertelt Kolen-
brander dat de bandleden over 
hun reünie zeggen: “Dan kunnen 
onze kinderen hun vaders eens op 
het podium aanschouwen, want 
dat hebben ze nog nooit gezien”. 
‘Have you ever seen the rain’ is 
toepasselijk het eerste nummer 
van de avond en de bezetting van 
Rain bestaat dan uit Jos Wissink, 
Eddie Boekweit, Rudi Schuurman, 
Hans Luijmes en Gerard Boland.
Lees verder op www.popmag.nl

Spiekerman, waaronder shows met 
Together in 1984 ten tijde van de le-
gendarische LP ‘Dutch Steel’, Allied 
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Een andere belangrijke ‘hotspot’ is fiets naar Metallica dat in Oldenzaal van de band Half Grown dit jaar 
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Een terugblik op de Zwarte Cross 
met DJ Danjah
Opnieuw keerde YummYumm-
organisator Danjah terug naar de 
Zwarte Cross. Het festival waar 
goudgele rakkers, motorcross en 
brommers kieken hand in hand 
gaan. Dit keer stond hij op de za-
terdag, waarbij grotendeels com-
merciële artiesten de dag vulden. 

Door Meike Wessels

Om stipt tien uur in de ochtend 
klinkt het typische Skypegeluid 
wanneer ik Danjah bel. Een fris 
gezicht verschijnt, het is Daan 
Mooren, kortweg Danjah. Hij is 
een bekende dj en organisator uit 
Doetinchem die onder andere het 
YummYumm-concept op zijn naam 
heeft staan. Op 5 augustus kwam 
er een nieuwe bij, genaamd Brui-
send, dat zijn intrede deed in de 
Doetinchemse Club Moscow.

Verschil in dag en publiek
Hij verschijnt regelmatig op Achter-
hoekse podia, waaronder Hunten-
pop en de Zwarte Cross. Twee jaar 
op rij vervulden hij en zijn rechter-
hand MC Noize, die bij ieder groot 
optreden aanwezig is, een plekje 
op het festival met dit jaar de leus 
‘Say yes to apartigheid!’. Vorig jaar 
op de donderdag, dit keer de za-
terdag. Niet alleen een verschil in 
dag, maar ook in publiek. Hij ver-
telt: “Vorig jaar waren het alleen de 
campinggasten waarvoor ik speel-
de. Iedereen is dan in staat van 
feest. Dan kan je veel doen, maar 
ik moest mijn set er wel op aanpas-
sen. Zo kwam er meer rock in voor, 
omdat het publiek nog gemengder 
is dan andere dagen.” 

Radicaal genre-overgang
Dit jaar was het anders. Op zater-
dag stonden er grotendeels com-
merciële artiesten geprogram-
meerd: de dag dat Danjah na Mikey 
Biemans de draaitafels mocht be-

dienen. Een opmerkenswaardige 
opstelling aangezien Biemans’ stijl 
op geen enkel vlak overeen komt 
met die van Danjah, die een groot 
hart heeft voor hip hop, moom-
bahton, R&B en urban. In de set 
van Biemans klinkt voornamelijk 
disco en andere groovende gelui-
den. Een grote overstap gezien het 
feit dat de Dansvloer, de dance-
tent van de Zwarte Cross, continu 
doorgaat met haar programme-
ring. Geen gaten en pauzes, wat 
betekent dat de opvolgende dj zich 
moet aanpassen aan zijn voorgan-
ger. Voor Danjah geen probleem: 
“als professionele dj moet je daar 
op in kunnen spelen. Je luistert 
naar wat je voorganger doet en dan 
weet je vaak al met welk nummer 

je begint. Ik heb mijn sets nooit van 
top tot teen voorbereid.”

Lees verder op www.popmag.nl

Popgilde drum- en gitaarclinics 
Popgilde houdt zaterdag 24 sep-
tember van 11.00 tot 16.00 uur 
drum- en gitaarclinics in Muziek-
winkel Brugman in Gaanderen. 

Dit is dé kans om inspiratie op te 
doen van verschillende drummers 
en gitaristen. Je kunt ze live en 
van dichtbij aan het werkt te zien 
en al je vragen stellen. Iedereen is 
welkom, drummer of geen drum-
mer, gitarist of geen gitarist, begin-
ner en (ver) gevorderd.

Aanwezig zijn onder andere:
- Aaltense drummer Thijs Rensink 

(Miss Montreal) 
- Zutphense metaldrummer Ivo 

Maarhuis (Izegrim, Popgilde)
- Lichtenvoordse gitarist Alan 

Gascoigne (Normaal)
- Zutphense gitarist Meindert 

Bussink (Hooked, Popgilde)

Voor meer info zie 
popgilde.nl/events

DJ Danjah

Half Grown

No life till leather, we’re gonna kick some ass tonight
We got the metal madness, when our fans start 
screaming it’s right*
* Openingszin van “Hit The Lights” op Metallica’s debuutalbum “Kill ‘em All” uit 1983
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Een initiatief van:

GEZOCHT:
Achterhoekse bands 

én locaties door 
de hele Achterhoek!

Behind The Corner Radio 
over financiering van 
popmuziek
Zondagmiddag 11 september wordt in de DRU Cultuurfabriek in 
Ulft de tweede opname van Behind The Corner Radio plaats. 

Vier Achterhoekse bandszullen 
live optreden en er wordt gedis-
cussieerd over de financiering van 
de popmuziek in de Achterhoek. 
De aanleiding is de commotie die 
is ontstaan na de subsidie aan De 
Staat. Discussieleider Erik Hagel-
stein en Meindert Bussink praten 
samen met verschillende gasten 
over dit onderwerp en leggen ver-
band met de popcultuur in de Ach-

terhoek. Behind The Corner Radio 
begint om 15.00 uur in de Popzaal. 
Toegang is vrij.



Op een zaterdagmiddag in de zomer van 2016 in het altijd heavy Halle 
neemt een aantal ervaren headbangers plaats op de bank om de puzzel 
die de beginjaren van de metalmuziek in de Achterhoek is te leggen. Wat 
was in onze regio de eerste écht harde band, het eerste metalconcert 
of -festival, hoe kwam je aan de LP’s en kenmerkende merchandise zo-
als patches, kogelriemen en studs, waar ging je naar toe om gelijkge-
stemden te treffen en hoe werd er in die tijd aangekeken tegen het ruige 
imago van de metalfan?

Door Johan Godschalk

Aan het woord zijn Mario Tenk (54), 
Alwin Besselink (49), Hans Konink 
(52), Wim Konink (57) en Walter 
Hoenderboom (50). Deze jongens 
zijn old school headbangers uut den 
Achterhoek die eind jaren ’70 in de 
ban raken van de zich snel ontwik-
kelende muziekstijl heavy metal en 
die ook nu nog altijd grote liefheb-
bers zijn. We schetsen een typerend 
tijdsbeeld.

Het begin
De J.J.R. OXX Band is eind jaren ’70 
de eerste echte harde rockband in 
de Achterhoek. De jongens vinden 
de band erg ruig. De Oxx Band is 
aanmerkelijk rauwer dan Normaal 
en maakt veel indruk, vooral door 
het imago. De band gebruikt bij op-
tredens het Wilhelmus als intro en 
onder de klanken van het vader-
landslied komt Jan van Os met grote 
horens op zijn helm, gehuld in een 
berenvel, het podium op. Met zijn 
basgitaar en motorzaag richt hij in 
de loop der tijd behoorlijke schade 
aan podia aan. Wat een brekken! 
De motorzaag wordt bijvoorbeeld in 
een onschuldige kroonluchter gesto-
ken en dan knalt de stroom in eruit 
en is de zaal donker. In Zelhem bij ca-
fé De Ploeg scheurt hij met een mo-
tor het houten podium compleet aan 
diggelen. De band heeft in die tijd bij 
elk optreden een hele karavaan met 
motoren achter zich aan. Het is echt 
een ruige bende en dat spreekt de 
rockers zeker aan.

Angeldust/Skullcrusher
Angeldust uit Ruurlo en omgeving, 
in 1979 opgericht door de dan nog 
piepjonge Alwin, is voor zover de 
mannen weten de eerste echte 
metalband in de Achterhoek. Tea-
ser dat later Vandenberg wordt en 
Turbo zijn er natuurlijk al wel, maar 
dat is meer klassieke hardrock. Er 
zijn veel punk- en hardcorebands 
in Winterswijk en Doetinchem, veel 
crossover dus, maar échte metal 
is er nog niet. Maar dan treedt bij 
‘Den Diek’ in Lichtenvoorde en ‘De 
Korenaar’ in Halle Angeldust op. De 
naam Angeldust is gebaseerd op een 
nummer van de dan zeer populaire 
band Venom en een band als Black 
Sabbath heeft ook grote invloed op 
het imago. De eerste show is in 1982 
tijdens het carnavalsfeest in Ruurlo. 

De organisatie en het publiek heb-
ben er geen idee van wat ze in huis 
hebben. De zaal is bomvol en bij de 
ingang worden oordoppen verkocht. 
De intromuziek wordt ten gehore ge-
bracht door middel van een casset-
tespeler met een microfoon ervoor. 
Snaren worden met de knijptang 
doorgeknipt, midden in de zaal. Dat 
is sensatie, een beetje zoals The Who 
ook tekeer gaat. Nummers die wor-
den gespeeld zijn ‘Speedy’s Coming’ 
van The Scorpions of ‘100 Miles Per 
Hour’ van Vardis. En natuurlijk werk 
van Motörhead. Altijd. De wanhopige 
Prins carnaval stopt het optreden na 
een half uur. Angeldust heeft meteen 
naam gemaakt! Later dat jaar treedt 
de band in Halle op in het gebouw-
tje ‘De Korenaar’ dat bij de Gerefor-
meerde kerk hoort. Hans en Wim zijn 
bij dit optreden aanwezig en maken 

foto’s. Ze vinden het optreden onge-
kend, vernieuwend en vooral: ruig! 
Het spreekt de jongens enorm aan. 
Black Lizzard, reeds opgericht in 
1978, doet het voorprogramma. An-
geldust verandert later de naam in 
Skullcrusher (naar een nummer van 
Onslaught), treedt veel op door heel 
het land en brent in 1986 de eerste 
Achterhoekse metal plaat uit getiteld 
‘Metal Deadness’. Dit gebeurt via het 
Killer Elite Records label (later Cyber 
Music) van Tedje Vreman uit Varsse-
veld. Het is een split LP met Second 
Hell. Uiteindelijk verkoopt het album 
ergens tussen de 5.000-6.000 exem-
plaren, nationaal en internationaal. 
Een heel respectabel aantal!

Andere vroege vogels
Eind jaren ’70, begin ‘80 wordt door 
sociaal cultureel werk in Harreveld 
een disco ingericht in dorpshuis ’t 
Kempken. De disco wordt op vrijdag-
avond en zondagmiddag gebruikt, 
vrijdagavond voor Het Betonhok 
waar hoofdzakelijk hardrock en me-
tal wordt gedraaid voor de oudere 
jeugd vanaf 16 jaar. Ook ontstaat 
er een metalscene rondom het lo-
kale café Long John. En er is een 

zogenaamde hardrocktheek achter 
café De Boer, met optredens van 
bijvoorbeeld Jewel en Deafen. De lo-
kale band Metal War ontstaat er rond 
1985 en speelt twee jaar later samen 
met Skullcrusher op het befaamde 
Metal Attack festival in Eibergen. Dit 
festival weet voor de 1988-editie in-
ternationale toppers als Death An-
gel, Holy Moses en Kreator naar de 
Achterhoek te halen, aangevuld met 
onder anderen ons eigen Disabuse 
uit Winterswijk. Deze legendarische 
line-up wordt pas 20-25 jaar later ge-

evenaard op de metalweide van de 
Zwarte Cross. Leuk detail: Death An-
gel uit de San Fransisco Bay Area lo-
geert bij het Witte Paard in Zieuwent.
In Winterswijk is begin jaren ’80 een 
levendige punk- en hardcore scene 
ontstaan die zich concentreert rond-
om Eucalypta, de Chi Chi Club en 
later ook Elbekurkie. Bands als Cry 
Of Terror, Winterswijks Chaos Front, 
Royal Vomit of het reeds genoemde 
en meest succesvolle Disabuse tim-
meren letterlijk en figuurlijk keihard 
aan de weg. Richard Koldeweij in 
Meddo is erg actief op het metalen 
vlak en organiseert concerten bij 

Spiekerman, waaronder shows met 
Together in 1984 ten tijde van de le-
gendarische LP ‘Dutch Steel’, Allied 
Forces en ons eigen Angeldust, later 
Skullcrusher.
Een andere belangrijke ‘hotspot’ is 
in die jaren jongerencentrum i’Varca 
in Lintelo bij Aalten. Een vaste groep 
headbangers neemt daar wekelijks 
plaats aan de grote ronde tafel als 
waren zij De ridders van de Ronde 
Tafel. Met in hun knuisten knalpot-
ten Grolsch in plaats van zwaarden 
worden daar de nieuwste metal-
platen beleefd en besproken en wor-
den wilde plannen gemaakt voor 
op te richten bands of een volgend 
concertbezoek zoals bijvoorbeeld de 
warming up show voor het Monsters 
Of Rock festival van het dan erg po-
pulaire Helloween uit Duitsland dat 
De Pol in Aalten aan flarden speelt 
op 30 juli 1988. Of het festival met 
onder anderen Astray, Oblivion en 
Social Disaster op 4 november 1988, 
eveneens in De Pol.
Midden jaren ’80 ontstaan harde 
bands zoals bijvoorbeeld Astray, 
Oblivion en Social Disaster, afkom-
stig uit de omgeving Varsseveld/
Dinxperlo/Terborg. Eigen werk wordt 
door deze bands afgewisseld met co-
vers en een enkele demo verschijnt. 
Eind jaren ’80 ontstaan dan bands 
als Doxology uit omgeving Hengelo-
Gelderland en het later ook interna-
tionaal succesvolle Wicked Mystic uit 
omgeving Dinxperlo, die hun eerste 
demo’s uitbrengen en veel optreden 
binnen en buiten de regio.

Grote helden zien
Metal is bij uitstek muziek die live 
moet worden beleefd. Soms hoeven 
de vrienden daarvoor de regio niet 
uit, zoals in 1980 en 1981, als het 
Lochem Popfestival bands program-
meert als Motörhead, Saxon of Fran-
kenstein. Vooral Saxon heeft een 
enorme show bij zich met veel geluid 
en licht, dat is toen nog ongekend en 
maakt veel indruk. Zó kan een live 
show er dus uitzien.
Maar, 9 van de 10 keer moeten de 
jongens toch de Achterhoek uit om 
heavy bands live te zien. Zo reizen 
ze bijvoorbeeld in 1984 op de brom-

fiets naar Metallica dat in Oldenzaal 
speelt, nog voor de legendarische 
Aardschokdag dat jaar. Metallica 
is voor het eerst in Europa en blijkt 
hotter dan hot. Het is dé nieuwe sen-
satie. Het concert is gesitueerd in de 
plaatselijke Jumbo Dancing met het 
Duitse Warlock als support. Een jaar 
later gaat het stel naar Luttenberg als 
Slayer er speelt tijdens haar eerste 
Europese tour. Dat blijkt echt ruig. 
Het Amerikaanse Slayer stapt uit het 
tourbusje en iedereen wordt hele-
maal gek. Er wordt met bier, maar 
ook met tafels gegooid! Ook trek-
ken de jongens op de brommer naar 
Raven, bij minus 15 graden! Of naar 
de Aardschokdag van 1983 waarbij 
het dan al legendarische Venom zou 
headlinen, uiteindelijk niet speelt, 
maar zich wel op het podium laat 
zien. Het zijn de hoogtijdagen van 
de New Wave Of British Heavy Metal. 
Man, en eindelijk kunnen de Ach-
terhoekse metalheads dit allemaal 
live meemaken! Met z’n allen in een 
busje vanuit Halle, Varsseveld, Lich-
tenvoorde, Eibergen of Ruurlo, kratje 
bier mee en op avontuur. Nogmaals, 
er is nog geen internet. Men heeft 
werkelijk geen idee hoe zulke bands 
live klinken. De muziek is energiek en 
virtuoos, de albumhoezen vaak on-
heilspellend. Maar wat kunje live ver-
wachten? De headbangers trekken 
in die beginjaren ’80 heel Nederland 
door om hun favoriete metal bands 
te zien spelen: Iron Maiden met Paul 
Di’Anno op zang, Ozzy Osbourne 
die net solo is gegaan na Black Sab-
bath, Judas Priest, The Scorpions, 
Accept en Motörhead. Al deze bands 
beleven dan hun topjaren. Laatstge-
noemde band Motörhead speelt in 
1982 in de Stokvishal Arnhem. Het 
gaat zo alderbastend hard dat de 
plafondelementen naar beneden 
komen dwarrelen. Geweldig! Van die 
tijd hebben de mannen ook nog veel 
foto’s en handtekeningen omdat ze 
vrij eenvoudig backstage kunnen 
komen. Dat was anders dan nu, er is 
in die tijd minder afstand tussen de 
band en het publiek. Neem bijvoor-
beeld het Engelse Raven, toen echt 
een grote band, Metallica is nota be-
ne hun voorprogramma in 1983. De 
jongens zien de band al in 1982 in de 
Jacobiberg in Arnhem en hebben di-
rect persoonlijk contact en dat duurt 
tot de dag van vandaag voort. Raven 
stuurt in die begintijd zelfs demo’s 
naar Varsseveld, of all places, zodat 
de jongens alvast kunnen luisteren 
naar de volgende plaat die de band 
gaat uitbrengen.
Lees verder op www.popmag.nl

Dinxperlo - 50 jaar Half Grown en 
reünie optreden Rain
Door Meindert Bussink

Radioprogramma DinxperFM wil 
graag vergeten bands onder de 
aandacht brengen: “Er zijn hier in 
Dinxperlo zoveel bands en goede 
en gedreven muzikanten, dat we 
nog heel lang door kunnen gaan 
met hen presenteren”, aldus de 
bevlogen organisator Gerard Ko-
lenbrander. Op 1 oktober komt in 
Dinxperlo’s café Old Dutch de band 
Rain na vijfentwintig jaar voor een 
eenmalige reünie bij elkaar om te 
vieren dat hun muziekbroeders 

van de band Half Grown dit jaar 
vijftig jaar in het muziekvak werk-
zaam zijn. Naast de Golden Ear-
ring en The Spitfires, behoort Half 
Grown tot de oudste bands van 
Nederland.

Half Grow en Rain reünie
In de roerige jaren zestig verrees 
in Dinxperlo de beatgroup ‘Half 
Grown’. Een toepasselijke naam, 
want de heren waren toen nog 
pubers of Halbstarken zoals ze 
‘over de grens’ werden genoemd. 
Volgens eigen zeggen was de band 
binnen de kortste keren regionaal 
bekend en speelde zo’n veertig 
optredens per jaar, vooral in Duits-
land. Daarna kwamen de gebruike-
lijke obstakels zoals studie en werk 
die de voortgang van de band in de 
weg stonden, maar vijfentwintig 
jaar geleden besloot de band na 
een reünieoptreden de draad weer 
op te pakken. Full Grown timmert 
de band weer aan de weg met een 
repertoire bestaande uit sixties 
nummers van Golden Earring, The 
Who, Kinks, Small Faces et cetera. 

De band bestaat tegenwoordig uit 
André Ruiter (zang/gitaar), Ben 
Plucker (zang/basgitaar), Gerhard 
Rijken (gitaar), Fredy Schorfhaar 
(zang/piano/orgel), Frans van Es-
veld (zang/saxofoon) en Erwin van 
Remmen (drums en percussion). 
Een ander opmerkelijk optreden 
die avond is de reünie van de band 
Rain. Glimlachend vertelt Kolen-
brander dat de bandleden over 
hun reünie zeggen: “Dan kunnen 
onze kinderen hun vaders eens op 
het podium aanschouwen, want 
dat hebben ze nog nooit gezien”. 
‘Have you ever seen the rain’ is 
toepasselijk het eerste nummer 
van de avond en de bezetting van 
Rain bestaat dan uit Jos Wissink, 
Eddie Boekweit, Rudi Schuurman, 
Hans Luijmes en Gerard Boland.
Lees verder op www.popmag.nl
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GEZOCHT:
COLLEGA MET HART VOOR VARKENS

Wij – de gebroeders Maarse in Beltrum – hebben een 
gesloten varkensbedrijf en een akkerbouwbedrijf. 

Om het werk op ons vleesvarken/zeugen/akker-
bouw-bedrijf in goede banen te leiden, hebben we 
versterking nodig. We zijn op zoek naar iemand (m/v) 
die de handen uit de mouwen wil steken. Werk je 
graag met dieren, heb je interesse in akkerbouw en 
mechanisatie dan bieden we jou een afwisselende 
baan aan.
Er is eventueel een bedrijfswoning tot je beschikking. 

Ben jij onze nieuwe collega?
Bel dan met Stef Maarse, 
telefoon (0544) 48 17 61 of (06) 10 42 45 52.

Heerlijk zoete druiven 
  kilo  1,98
Vol SAP MINNEOLA’S 
 16 stuks  5,98

Hollandse BLOEMKOOL
 per stuk  0,98

Hollandse SPERZIEBONEN
 kilo  0,98

Deze week:

Waldmik
 3 voor € 5,00
 

Zonnevloerbrood  
 per stuk € 1,25
 

Eierkoeken 
 per pak € 2,-
+ 20 zegels gratis

Luxe muffins
 4 voor € 3,00

Italiaanse bollen 
wit of bruin 
 10 voor € 3,25 

Parketfabriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel in hoogwaardige 
parketvloeren en aanverwante producten. Voor uitbreiding van de kantoor-
werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een representatieve 

en enthousiaste full time

VERKOOPBINNENDIENSTMEDERWERK(ST)ER
werktijden van ± 7.45 - 17.00 uur, 5 dagen per week

 
Ervaring en kennis van deze functie en van geautomatiseerde 

administratieve boekhoudsystemen is zeer belangrijk

De werkzaamheden bestaan uit
- Het opnemen van de telefoon
- Het ondersteunen van de verkoop
- Factureren
- Invoeren en behandelen offertes, orders ed 
- Contact met klanten onderhouden en allerlei bijkomende werkzaamheden
- Kennis van Accountview, zeer goede kennis van Word, Outlook, en Excel vereist

Wij zoeken iemand met
- “Achterhoekse mentaliteit”
- Opleiding minimaal op MBO-niveau
- Goede representatie
-  Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands, 

Engels en Duits
- Gevoel voor service

U kunt uw reactie met c.v. sturen naar 

Parketfabriek Lieverdink bv
Tav dhr. G.B. Lieverdink

Logistiekweg 3
7007 CJ DOETINCHEM

tel 0314-340563 - fax 0314-326475

www.lieverdink.nl
gerben@lieverdink.nl

Tel. 030 659 09 70 
info@handeninhuis.nl 
www.handeninhuis.nl

U bent mantelzorger en zorgt voor  
uw chronisch zieke of gehandicapte 
partner, familielid of vriend.

Ook u heeft behoefte aan 
ontspanning. Maar wie kan u 
vervangen?

Handen-in-Huis stelt u in staat om er eens 
helemaal tussenuit te gaan. 
Onze vrijwilligers zijn bereid om een paar 
dagen of langer uw zorgtaken over te nemen.  
U kunt daardoor met een gerust hart even weg. 
Bel of e-mail ons voor informatie. 
We vertellen u graag alles wat u wilt weten.

Mantelzorgers 
van Nederland opgelet!

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



MXPG Assen met lokale rijder Peter 
Bergsma uit Hummelo

HUMMELO - In het weekend van 
27 en 28 augustus werd in As-
sen voor het tweede jaar de Moto 
Cross Grand prix georganiseerd 
door LPD International BV. 
Voorafgaand aan de wedstrijd 
moest het TT circuit omgebouwd 
worden tot een cross circuit. 
Daar was 20.000 kuub zand voor 
nodig, 18 vrachtwagens zorgden 
met 1100 ladingen dat het een 
heus crosscircuit werd.

Er werd gestreden in vier klassen 
waarvan de MXGP en MX2 voor 
het wereldkampioenschap. In het 
bijprogramma was er een speci-
ale klasse voor vrouwen de WMX. 
Kimberley Braam uit Zutphen 
kwam in deze categorie ook aan 
de start. Daarnaast reden de vete-
ranen ook een wedstrijdje mee. In 
deze categorie deed de uit Hum-
melo afkomstige Peter Bergsma 
mee. Alle klassen reden twee keer 
voor de punten.
Voor Nederlandse supporters is de 
belangrijkste klasse de MX2. Jef-
frey Herlings die in Halle gebles-
seerd raakte maakte zijn rentree in 
Assen. De 21-jarige crosser boekte 
op het TT circuit zijn 60e GP-zege. 
Hij werd tweede en eerste in de 
twee manches en pakte daarmee 
de dagoverwinning. De Ameri-
kaan Thomas Covington was de 
snelste in de eerste wedstrijd die 
op een modderige en slechte baan 
verreden werd. Teamgenoot van 
Herlings, de 15-jarige Jorge Prado 
Garcia uit Spanje werd tweede 
in de tweede manche en onze 
landgenoot Brian Bogers werd 
twee maal derde. Bij de MX1 won 
Shaun Simpson uit Engeland de 
eerste wedstrijd. Tegen de Italiaan 
Antonio Cairoli was geen kruid ge-
wassen in de tweede wedstrijd die 
hij met overmacht won. De Neder-
lander Glenn Coldenhof behaalde 
twee keer de tweede plaats in deze 
klasse.

Na een matige voorbereiding met 
blessures ging Peter Bergsma vol 
goede moed naar Assen. Met de 
ervaring van vorig jaar wist hij dat 
het een zware opgave zou wor-
den. De vrije trainingen verliepen 
zonder problemen op de speciaal 
aangelegde baan dat bestaat uit 
zeer zwaar zand. De kwalificatie 
training sloot Bergsma af met een 
keurige 22e plaats van de 40 rij-
ders.

De eerste manche voor de mannen 
in de VMX klasse was op zaterdag-
middag onder zeer mooie omstan-
digheden. De start van de eerste 
manche verliep matig, waardoor 
Bergsma in de middenmoot te-
recht kwam. Hij kwam de hele 
wedstrijd niet echt in het ritme 
en eindigde op een 26e plek. Een 
kwartier voor de start van de twee-
de manche op zondagmorgen be-
gon het net als ‘s nachts opnieuw 
keihard te regenen, waardoor de 
baan veranderde in een modder-
bad. Bergsma had een uitstekende 
start en kwam als 10e door in de 
eerste bocht. Helaas kwam hij op 
de hoge tafelbult verkeerd terecht 
en gleed onder de omheining naar 

beneden. Ondanks dat hij gehol-
pen werd door de marshalls had 
verder rijden weinig zin, omdat 
de eerste rijders alweer langszij 
kwamen. Bergsma hield het dan 
ook gauw voor gezien ondanks 
het feit dat hij tijdens ONK En-
duro wedstrijden wel wat gewend 
is. In totaal werd hij 33e over de 
twee wedstrijden. Tevreden was 
hij daar niet mee, maar wel een 
ervaring rijker. Peter liet weten dat 
het zonder zijn monteurs Eddy en 
Johan, en z’n vriendin Stephanie, 
niet mogelijk geweest was om deel 
te nemen aan deze bijzondere 
wedstrijd. Volgend jaar nieuwe 
rondes, nieuwe kansen aldus 
Bergsma. De Zweedse rijder Mats 
Nilsson won beide manches in de 
VMX en pakte de titel.

Kimberly Braam deed het uitste-
kend met een 9e plaats op zater-
dag en een 6e op zondag in de 
klasse WMX. De Française Livia 
Lancelot won de titel bij de da-
mes. De Nederlandse Nancy van 
der Ven eindigde als tweede in 
de eindstand. De MXGP werd be-
zocht door 30.000 mensen en dat 
was iets minder dan vorig jaar.

   

Lichtenvoorde klaar voor 87e corso
LICHTENVOORDE - Na de bloemen-
corso’s van onder andere Beltrum 
en Winterswijk, is het de tweede 
zondag van september weer de 
beurt aan het grootste dahliaco-
rso van de regio, en het - naar ei-
gen zeggen - één na grootste van 
de hele wereld: het Bloemencorso 
Lichtenvoorde. Tientallen grote 
wagens, vele kleinere wagens en 
tal van muziekgezelschappen zul-
len vanaf twee uur ‘s middags door 
de straten van het dorp trekken.

Het bloemencorso is altijd de 
‘grand opening’ van de Lichten-
voordse kermis, die voortgezet 
wordt op maandag en dinsdag. 
Honderden Lichtenvoordenaren 
(en anderen) zijn maanden bezig 
geweest met het bloemencorso: 
brainstormen, ontwerpen, bou-
wen en - vlak voor het corso - plak-
ken. In totaal worden enkele mil-
joenen dahlia’s gebruikt die naar 
verwachting ook dit jaar weer door 
vele duizenden bezoekers zullen 

worden aanschouwd.
Veel meer over het Bloemencorso 
Lichtenvoorde in de speciale bij-

lage bij deze krant.

   

De muzikale ontmoeting

Zelhem - In het interkerkelijke 
programma De Muzikale Ontmoe-
ting bij Radio Ideaal is maandag 12 
september zal dhr. Rien Baauw uit 
Wichmond uitgenodigd een over-
denking houden. Dhr. Ton Rutting 

uit Vorden is op maandag 19 sep-
tember de studiogast. Mw. Riek 
Menkhorst - Hilferink uit Zelhem 
zal enkele gedichten voordragen 
in de uitzending van maandag 26 
september. Dit programma wordt 

iedere maandagavond tussen 
19.00 en 20.00 uur uitgezonden via 
Radio Ideaal. Muzikale verzoekjes 
kunnen t/m vrijdags voor de uit-
zending aangevraagd worden via 
het tel. 0314-622878.

Bridgen in Toldijk
BRONCKHORST - Uitslag donder-
dag 1 september, eerste avond-
competitie 2016/2017.

Mooie opkomst deze eerste sep-
tember. In de A lijn 15 paren, in 
de B lijn 9 paren en in de C lijn 
13 paren. Daarom een combitafel 
voor de lijnen B en C. Voorzitter 
Hans Oldhoven heette iedereen 
welkom. Met een speciaal welkom 
voor de twee nieuwe leden.

Uitslag: Lijn A: 1. Inge &Reint Pel-
lenberg 64,93%, 2. An Wortel & Paul 
Niks 59,03%, 3. Fien & Henk Bie-
zeman 58,33%. Lijn B: 1. Theo Da-
men & Theo Schut 66,67%, 2. Irene 
Lichtenberg & Theo Schoenaker 
60.00 %, gedeelde 3e plaats met 
57,92% Tiny Kleinreesink & Wim 
Schipper en Henny Deunk & Wil 

Matser. Lijn C: 1. Annie Hartman 
& Hans Jansen 63,33%, 2. Jasper de 
Ronde & Bert Nijenhuis 60,17%, 3. 
Carla Hoogkamp & Gerard Loh-
schelder 55,17%.

Op donderdag 8 september de 
tweede avond van de eerste ron-
de. Afmelden minstens vóór 12.00 
uur op de wedstrijddag via het 
mobiele nummer van de club: 06-
25198329.

Binnenkort start een nieuwe be-
ginners- en gevorderdencursus 
bridgen, gegeven door Ruud Bij-
loo en Marijke Hilderink. Opgeven 
kan bij Marijke Hilderink.
   

 ■ m.hilderink@kickxl.nl ■ 0575-441822

Meester Buter
Het is zestig jaar geleden dat hij 
met pensioen ging en hij is al bijna 
45 jaar niet meer onder ons. Toch 
is hij in Neede nog niet helemaal 
vergeten, zijn er zelfs nog mensen 
die in de zesde klas van de Ru-
wenhofschool van hem les heb-
ben gehad. “Het was geen makke-
lijke meester, hij was streng. Maar 
wel heel rechtvaardig.”

Ja, die meester Buter. Ze kennen 
hem nog in Neede. Maar de groep 
oud-leerlingen wordt steeds klei-
ner, want zelfs de laatsten die bij 
hem in de klas zaten zijn inmid-
dels ruim zeventig-plus.
Toen hij met pensioen ging was ik 
vier jaar oud. En toch heb ook ik 
hem als meester, zeg maar gerust 
als een strenge leraar gekend. Als 
ik er op de Rijks Scholen Gemeen-
schap in Lochem weer eens met 
de pet naar had gegooid en mijn 
rapporten zulks weerspiegelden, 
kwam steevast mijn opa Buter 
om me een tijdje bijlessen te ge-
ven. En dan had ik het niet mak-
kelijk. Inderdaad rechtvaardig 
maar vooral toch ook heel streng 
zorgde hij er voor dat mijn laatste 
rapportcijfers weer hoog genoeg 
waren om over te gaan. Met de 
hakken over de sloot weliswaar, 
maar toch….

In diezelfde tienertijd kreeg ik 
trouwens ook andere lessen van 
hem. Hij fietste eens per week van 
Neede naar Noordijk om mij het 
imkersvak bij te brengen. Zoals 
hij in vroeger jaren als ‘bevoegd 
leraar bijenteelt’ van honderden 
Achterhoekse keuterboertjes en-
thousiaste bijenhouders (en ho-
ningverkopers) maakte.

Ja, het was een bijzonder man, 
die opa van mij. Vrijzinnig her-
vormd van huis uit, en dat be-
tekende in zijn tijd ook een tikje 
liberaal. In de goede, oorspronke-
lijke zin van het woord. Eén van 
zijn lijfliederen was Die gedanken 
sind frei. Ik hoor het hem nog 
zingen… Tegelijk had hij sympa-
thie voor vele van de ‘rode’ ide-
alen. Ja, niet voor niets was op 
de kweekschool de latere SDAP-
voorman Koos Vorrink zijn klas-
genoot. Maar voor alles was opa 
Buter toch onderwijzer. Hij hoor-
de (net als bijvoorbeeld meester 
Walkotten uit Klein Dochteren) 
bij de onderwijsvernieuwers van 
zijn tijd. Het was de generatie die 
kwam na de beroemde Achter-
hoekse meesters Hendrik Willem 

Heuvel en Kerst Zwart. Met wie 
hij overigens de liefde voor de 
natuur gemeen had. Maar anders 
dan die twee beroemde voorgan-
gers schreef hij daar niet over. Hij 
vertelde liever. Aan zijn leerlingen 
(die hij soms in het bos of het veld 
les gaf, Neede sprak er schande 
van!), maar ook aan zijn kleinkin-
deren. Een wandeling met opa 
over de Needse Berg, langs de 
Berkel of de Bolksbeek, het was 
een lesje kennis der natuur. Maar 
wel een prettig lesje, want opa 
vertelde heel boeiend en wist zijn 
eigen enthousiasme op ieder an-
der over te brengen.

Waarom nu deze column over 
mijn opa? Gek genoeg, omdat ik 
vorige week maandag in een su-
permarkt kwam en daar tot mijn 
schrik pepernoten en speculaas-
poppen zag liggen. Let wel: dat 
was op 29 augustus! Twee dagen 
eerder was het nog 31 graden, 
de mussen vielen toen bijna van 
het dak en alles wees er op dat 
de warmte nog weer terug zou 
komen. Geen mens die al aan 5 
december dacht. En trouwens: 
In de Randstad was de zwarte 
pietendiscussie nog niet eens be-
gonnen….
Vroeger zou ik me boos hebben 
gemaakt over deze slechte ti-
ming, tegenwoordig doe ik dat 
niet meer. Kost me alleen maar 
energie en het heeft toch geen 
zin. Ik probeer nu naar het po-
sitieve te kijken. Want dat is er 
altijd, als je het maar wilt zien. 
Door die pepernoten bijvoor-
beeld dacht ik opeens weer aan 
mijn opa. Niet dat die zo graag 
pepernoten at (en zeker ook niet 
in augustus), maar omdat hij me 
ooit een authentiek Achterhoeks 
sinterklaasliedje heeft geleerd. 
Nou ja, Achterhoeks….. ‘t Is ge-
woon op de wijs van Zie ginds 
komt de stoomboot, maar dan 
met een Needse tekst van een 
volgens mij onbekend auteur. On-
danks dat het pas september is, 
geef ik die tekst maar vast door. 
Flink oefenen, dan kunt u er over 
drie maanden mee voor de dag 
komen!

Zie guns kump de stoetekaore 
van Gruppink wier an
Hee brech oons sunneklaoskes, 
dao holle wie zo van
‘t Peerd löp d’r achter, de hoond 
löp d’r vuur
En Bernard, den dikken pofferd, 
zit achter ‘t stuur.

Zwaleman

Peter Bergsma Assen 2016. Foto: Henk Teerink

Een van de corsowagens van de editie 2015. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink
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Welke allround timmerman wil ons team komen versterken?
 

                                  Het adres voor al uw bouwwerkzaamheden:
      -  nieuwbouw
Lindeseweg 26 - 7251 NS Vorden     -  verbouw / aanbouw
Telefoon   : (0575) 55 66 31     -  renovatie / restauratie    
Internet  : www.ruiterkamp.nl   -  machinaal timmerwerk
E-mail  : info@ruiterkamp.nl    -  bouwkundig tekenwerk
       -  vergunningsaanvragen
Wat zoeken wij:
- Een absoluut zelfstandig kunnen werkende timmerman, welke affiniteit heeft met onderhoudswerk. 
- Met ervaring in restauratiewerk en/of genegen opleiding te volgen
- Goede sociale vaardigheden bezit, dus collegiaal is
- In bezit van rijbewijs B-E (aanhanger), 
- Ervaring heeft met heftruck of bereid tot opleiding
- Bereid is om 5 dagen per week te werken.

Wij bieden het Bouw CAO loon en bij gebleken geschiktheid een vaste baan.

Ben jij tussen de 25 en 45 jaar en kun jij aan bovenstaand voldoen, stuur dan een 
schriftelijke sollicitatie naar bovenstaand adres voor 9 september 2016 t.a.v. de heer Henk 
Ruiterkamp.

Spoorstraat 9 Tel. (0573) 45 19 45
7261 AE  Ruurlo Fax (0573) 45 19 19
Postbus 27 info@mevo.nl
7260 AA  Ruurlo www.mevo.nl

Mevo Precision Technology is een jong dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in de productie 
en assemblage van fijnmechanische onderdelen en modules. De door Mevo vervaardigde 
onderdelen en modules worden toegepast in onder andere de: meet- en regelindustrie, 
medische technologie en de automobiel industrie.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

 Handige medewerker/medewerkster voor het vullen en nameten van 
producten van een Horizontale Freesbank die nauwkeurig kan werken en die affiniteit 

heeft met de verspanende sector. 

Tevens zijn wij opzoek naar een:
Stagiair/afstudeerder Werktuigbouw studie jaar 2016/2017.

Heb je interesse neem dan contact op met Frans Verhaegh. 
Tel. O573-451945 of stuur een e-mail: f.verhaegh@mevo.nl

Heb jij interesse? Bel of mail snel!

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.

Junior Plaatwerker m/v

Heb jij ervaring met plaatwerk en ben jij op zoek naar een 
nieuwe uitdaging?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als junior plaatwerker werk jij aan de ponsnibbelmachine. Hiermee 
bewerk jij plaatwerk. Je voert productiewerkzaamheden uit met 
deze machine, en je stelt deze ook in. Het werk is in eerste 
instantie in dagdienst, maar je moet wel bereid zijn om in ploegen 
te werken. Deze functie is ook geschikt voor een kandidaat die 
een bbl-werkplek zoekt, of net klaar is met de opleiding en intern 
opgeleid wil worden.

Aanpakker m/v

Ben jij net klaar met een opleiding en weet je nog niet wat 
je hierna wilt doen? Heb je een tussenjaar en zoek je een 
leuke werkplek om ervaring op te doen gedurende één 
schooljaar? Dan zoeken wij jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Voor meerdere opdrachtgevers zoeken wij tijdelijke krachten die in 
een assisterende rol kunnen werken en gedurende een jaar full-
time beschikbaar zijn. Zo zijn wij op zoek naar een bouwhulp, een 
wasstraatmedewerker, een medewerker voor productiewerkzaam-
heden in een houtverwerkend bedrijf en een assistent liftmonteur. 
Voor iedere baan zijn weer andere vaardigheden vereist, dus 
daarom gaan wij graag het gesprek met je aan om te kijken wat 
het beste bij jou past.

Transportplanner m/v

Ben jij een ervaren transportplanner die het telkens 
weer een uitdaging vindt om de planning voor elkaar te 
krijgen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
De planner maakt deel uit van een team met 3 andere planners en 
samen zijn jullie verantwoordelijk voor de inzet van de vrachtauto’s 
en chauffeurs. Als planner werk je zelfstandig, maar wel binnen het 
team. Je werkt met een geautomatiseerd planpakket en hebt veel 
contact met klanten en chauffeurs. Je bent in staat om in de hectiek 
de planning voor elkaar te krijgen.

Montagemedewerker m/v

Ben jij de technisch onderlegd en wil je graag als 
montagemedewerker aan de slag?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als montagemedewerker ben je verantwoordelijk voor het afmon-
teren en stellen van diverse producten. Je hebt ervaring met het 
lezen van technische tekeningen en kan met diverse handgereed-
schappen werken. Het is belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent, 
want het kan voorkomen dat je af en toe op een andere afdeling 
ingepland wordt. Deze functie is bij uitstek geschikt voor een begin-
nend timmerman / montagemedewerker.

Schilder m/v

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

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van schilder verricht je met name 
onderhoudswerkzaamheden aan woningen. 
De werkzaamheden zijn in de omgeving van 
Lochem, het is daarom van belang dat je in de 
directe omgeving woont.

VACATURE 
Misschien ben je nu werkzaam als:  

Management assistent, verkoper/ster binnendienst, webshopbeheerder,  
vestigingsmanager in de detailhandel of…..  zeg het maar.  

Je bent in ieder geval positief, enthousiast, initiatiefvol en razendsnel op internet. 
 

Maar een ding is zeker: Je wilt meer! 
John Bardale / Stockyard is een groeiende retailorganisatie in kleding en meubels.  

We zijn een familie bedrijf met zo’n 20 medewerkers. De sfeer is informeel.  
De rode draad in de collecties is Engeland.  

De meeste producten vinden dan ook hun oorsprong in Engeland, Ierland en Schotland.  
Maar we hebben ook eigen productie in andere Europese landen. 

Er zijn 7 eigen winkels in Nederland, die vanuit Warnsveld worden aangestuurd.  
In ons moderne pand in Warnsveld is  eveneens de inkoop, administratie,  

winkel- en webshop bevoorrading en logistiek gevestigd. 
We zoeken iemand die nauw met de leiding kan samenwerken om te helpen zorgen dat 

alles loopt, processen verbeterd worden en bijdraagt aan groei van de onderneming. 
 

directie/management assistent(e) met drive!  
Fulltime, doch minimaal 24 uur. 

Een HBO+ werk– en denkniveau is een vereiste.  
Een groot deel van de processen binnen John Bardale zijn geautomatiseerd.  

Ervaring of affiniteit met boekhoudprogramma’s, webshopbeheer, kassasystemen,  
social media en boekhoudprogramma’s is een vereiste. 

 
Denk je dat hier voor jou kansen zijn om je verder te ontplooien  in een bedrijf  

waar je bij alle processen betrokken bent? 
Dan vragen we je te solliciteren via email naar: simone@stockyard.nl   

t.a.v. Simone Mees ten Oever-Renneboom 
Stockyard, Lage Weide 15, 7231NN Warnsveld 

 

www.johnbardale.nl 

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
10 - 11 september, G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

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

Vrijwillige ouderen adviseurs KBO gemeente bronckhorst (VOA)
Coordinator: Frida van der Schot, tel. 0575-462992. Hulp bij aanvragen 
WMO. Huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek etc.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Startzondag 11 september, 9.30 tot 13.00 uur, Oecumenische viering 
in de Gereformeerde kerk.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Startzondag 11 september, 9.30 tot 13.00 uur, Oecumenische viering 
in de Gereformeerde kerk.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 11 september, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, Startzondag.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 september, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, 
werkgroep. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 september, 9.30 uur, Eucharistieviering, J. Hulshof, em.-pater. 

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

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

Heeft u last van ratten, mol-
len, wespen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06- 
10499025.
   

T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/
motieven vanaf 0.90 p/te-
gel=3.60 per m2. 0545-472574 
of 06-12300129.
   

Naailes in Zelhem; Leer je ei-
gen kleding naaien! Lessen 
op een ochtend of avond per 
week. Ook speciale avonden 
voor tieners vanaf 13 jaar. 
Vraag naar de mogelijkheden. 
Ook het adres om kleding te 
laten maken en verstelwerk. 
Modevakschool Thea 06 
23151520 Theavz@kickmail.
nl
   

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

Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) van 
09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht 
voor een groot assortiment 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoudelijke 
artikelen, boeken enz. Inbren-
gen van goed verkoopbare ar-
tikelen kan tijdens openings-
tijden of d.m.v. een telefoni-
sche afspraak (06-44629049) 
of email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons te-

lefoonnummer een afspraak 
maken voor het ophalen van 
spullen.
   

TE HUUR, hoge opslagloods 
8 m breed en 16 m diep met 
grote deur van 3,75 m vier-
kant. Incl water, en (kracht)
stroom aansluiting. Goede 
ontsluiting in buitengebied 
van Baak. Voor info bel 0575-
450814.
   

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

Picknickconcert met Chairs, 
bij landschapstuin ‘t Meihuus 
te Breedenbroek op zondag 
25 september. Prachtige mu-
ziek met hapjes en drankjes in 
een mooie tuin. Verdere info: 
www.meihuus.nl.
   

Geschäftsempfehlungen 
Luchthaventransfer - Trein-
taxi - Disco - or? Vervoer van 
goederen en personen. www.
schroer-der-dienstleister.de, 
Tel. +492871-183950.
   

Te huur: ruime, vrijstaande 
woning in buitengebied 
Steenderen/Drempt. Beschik-
baar vanaf 1 nov. Info: 06-
23676913. 
   

Nummerverkoop Cléding-
kanTine: 15 september van 
9.00 tot 10.00 en van 18.00 tot 
19.00 uur. Partycentrum Lan-
geler, Spalstraat 5 Hengelo 
Gld. Meer info: www.cleding-
kantine.nl.
   

De Boedelhof kringloop en 
dagbesteding Enkweg 17b in 
Vorden di t/m vrij 900-1700 za-
terdag 9.00-16.00 laatste zat. 
van de maand magazijnver-
koop www.deboedelhof.nl.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

VLOOIENMARKT 
& More BRAAMT 
Zondag 11 september

10.00 - 17.00 uur

TERREIN MARKANT
Outdoorcentrum

Gildeweg 7

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

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT 

DUIVEN  
 Zondag 18 september

10.00 - 17.00 uur
Horstenpark

Horstenparklaan 4

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM 

Zondag 25 september
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL DE POL
Vincent van Goghstraat 72

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

WESPENNESTEN 
BESTRIJDING

06-54323046; 
Martin Spiegelenberg



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

PURMEREND

WADDINXVEEN

BEST

NUNSPEET

ASSEN
TEXEL Nieuw

Oók verhuur!

Nieuw

Assen
Zeilmakerstraat 30

Best
Bosseweg 35

Purmerend
Netwerk 3

Waddinxveen
Beethovenlaan 72

Nunspeet
Oosteinderweg 90

Den Burg (Texel)
Weverstraat 70

Testen in uw woonplaats?
Bel 0341 - 25 22 66

Fabriek & Testcenter

Oók verhuur!

Gratis!

Naam

Adres

Postcode/Plaats

E-mail

Telefoon

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

1609-HaH-BDU

Digitale 
brochure? 
Vraag ‘m aan op 

onze website!

Direct de 
actuele prijz

en?

E-bike Testcenters

208

100.000

83

6

E-bike specialisten

meer dan tevreden klanten!

mobiele teams

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

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

999,-

LIVORNO
Genomineerd voor 
beste e-bike van 2016

LIVORNO
Genomineerd voor Genomineerd voor 

NIEUW

Dhr. Mevr.

Laagste prijsgarantieGratis demo en service bij u thuis
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11 Ah
accu

14,5 Ah
accu

TOT
 110 km

actieradius

TOT
 150 km

actieradius

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

Nog langer fietsen! 
Gratis
E-bike
vergroot de actieradius van uw nieuwe e-bike!

E-BIKE 

UPGRADE 
DAGEN

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

GRATIS 
E-BIKE ACCU 

UPGRADE
T.W.V. 

€ 200,-

1

OP = OP

Nog langer fietsen! 
accu upgrade bij aankoop van een nieuwe 
. Bezoek één van onze E-bike Testcenters en 

vergroot de actieradius van uw nieuwe e-bike!

WEGENS 

GROOT SUCCES 

VERLENGD!

DEZE ACTIE IS DEZE 
WEEK GELDIG OP:

MAANDAG

5 SEPT
WOENSDAG

7 SEPT
VRIJDAG

9 SEPT
DINSDAG

6 SEPT
DONDERDAG

8 SEPT
ZATERDAG

10 SEPT

Bel voor meer informatie 
 naar 0341 - 25 22 66 naar


