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Roll-Over Bronckhorst 2015 vanuit 

Steenderen, Almen en Zelhem

Dammers basisschool De Garve 

veroveren plaats in halve finale NK

Bronckhorst

Noord

Vorden - Een record aantal van 1.181 
hardlopers ging zondag 1 maart van-
af sporthal ‘t Jebbink van start voor 
de jaarlijkse Achtkastelenloop van 
de Zutphense Atletiekvereniging 
Hanzesport. Een vlot parcours met 
weinig hoogteverschillen, groten-
deels over asfaltwegen, soms over 
nostalgische klinkertjes en verharde 
fietspaden. Veel hardlopers gebrui-
ken de 30 km als ideale voorberei-
ding op de marathon van Rotterdam 
en Enschede. Maar ook de kortere 
afstanden zijn beslist de moeite 
waard. Alle drie afstanden gaan over 
één ronde. De zuidwestelijke wind 
was zondagmiddag krachtig. En dat 
vormde voor menige deelnemer een 
extra krachtinspanning.

Terwijl de trein de Mispelkampdijk 
om iets over twaalf uur passeert pakt 
een vrijwilliger van de Zutphense At-
letiekvereniging Hanzesport snel zijn 
tweewieler om in sneltreinvaart naar 
de zeshonderd meter verder gelegen 
sporthal aan ‘t Jebbink te fietsen. Het 
is een jaarlijks ritueel net voor aan-
vang van de Vordense Achtkastelen-
loop. Het startsein kan na aankomst 
van de fietser gegeven worden. De 
spoorbomen zullen immers het eerste 

half uur niet meer dicht gaan. Na een 
paar kilometer schiftten zich de tien-
tallen wedstrijdlopers over 10, 21 en 
30 kilometer van menige recreant. De 
loop vormt voor talloze deelnemers 
de laatste ultieme test voor de ma-
rathon van Rotterdam en Enschede. 
Ook voor de vrijwilligers Tim Borg-
man (15), Rob Nijenhuis (15) en Tom 

Niessink (17) vormde de bemanning 
van de verversingspost aan de Wiers-
serbroekweg ter hoogte van boerde-
rij Nooitgedacht een ultieme test. De 
drie jeugdleden van Scouting David 
G. Alford Vorden voorzagen voor het 
eerst alle deelnemers ter hoogte van 
het tien kilometerpunt van de 21 en 
30 kilometer van een bekertje lauw 
water of sportdrankje. Het drietal wist 
niet hoe snel ze de plastic bekertjes 

moeten aanvullen. Het trio had de il-
lusie dat de hardlopers - nadat ze de 
bekertjes hadden leeggedronken- in 
een daarvoor bestemde ton zouden 
deponeren. “Afval in de ton”, riep Tom 
vertwijfeld als een roepende in een 
woestijn. De berm en de sloot langs de 
weg lag dan ook bezaaid met honder-
den bekertjes. Maar het moet gezegd 
worden. De scouts ruimden nadat de 
bezemwagen was gepasseerd keu-

rig alle bekertjes op. “Maar dat stond 
ook in onze taakomschrijving”, zo ver-
klaarde Tim na afloop toen de eerste 
deelnemers al lang en breed de finish-
lijn nabij sporthal ‘t Jebbink hadden 
gepasseerd. Voor alle inspanningen 
ontvingen de scouts een donatie van 
AV Hanzesport. “Daarmee kunnen we 
een deel van de kosten voor een kamp 
komende zomer financieren”, zo liet 
Tom weten.

Commentator Anton Kruiderink had 
onder de klanken van het Deventer 
dweilorkest De Deurbloazers voor bij-
na iedereen wel een welkomstwoord 
over toen men de finishlijn passeer-
de. Er heerste warempel tijdens deze 
Achtkastelenloop bijna een Elfsteden-
koortssfeertje. Tussen alle honderden 
bondgekleurde hardlopers ook een 
veertigtal lopers in een wit T-shirt om 
daarop de tekst ‘Ik kom in actie voor 
de Hersenstichting’. Veelal Zutphe-
naren en Warnsvelders die al spon-
sorend meeliepen op initiatief van 
Zutphenaar Coen Boxtart. Ze hadden 
zich collectief ingeschreven voor de 
loop, doneerden minimaal elk 25 euro 
en kregen daarvoor een hardloopshirt 
met speciale opdruk om aandacht te 
vragen voor de Hersenstichting. On-
der hen Hans Houweling (52), Suzan-
ne Hoycink (49) en Jelly Douma (50). 
Coen Boxtart loopt op 31 mei mee met 
´s werelds grootste ultramarathon, 
de Comrades Marathon bij Durban 
in Zuid-Afrika, een marathon van 89 
kilometer! Zondag liep Boxtart als 
‘training’ eventjes de 30 kilometer. De 
tijdregistratie vond plaats met chips 
die de deelnemers bij hun inschrij-
ving ontvingen en nadien moesten 
inleveren. Ook ontvingen alle hard-
lopers na afloop een ansichtkaart met 
daarom Kasteel Wildenborch en een 
felgekleurde handdoek. 

 ▶ Voor alle uitslagen:  
www.hanzesport.nl

Aan de Wiersserbroekweg verzorgden scouts voor een van de vier verversings-
posten. 

Een vlot parcours over asfaltwegen, nostalgische klinkertjes en verharde fietspaden

Record deelname Vordense Achtkastelenloop

‘Ik kom in 
actie voor de 
Hersenstichting’

Vorden - Zestien deelnemers kre-
gen zaterdag 28 februari een dyna-
mische workshop Flamenco door A 
dónde Vas uit Amsterdam. Dit vier-
tal, bestaande uit Inmaculada de la 
Huerta (zang), Ellen van der Meulen 
(percussie), Onno Kramer (gitaar) 
en de nog jonge, zeer getalenteerde 
Conchita Boon (dans) bracht Vor-
den even in Spaanse sferen. 

De workshop vond plaats in het kader 
van de ‘Viaje a España y Portugal’; een 
(culturele) reis naar de landen Spanje 
en Portugal, georganiseerd door Cul-
tuurfonds Vorden in samenwerking 
met Kulturhus Vorden. In de maanden 
januari t/m juni vindt er elke maand 
een bijzondere activiteit plaats. Al 
deze activiteiten monden uit in het 
inmiddels traditionele promsconcert, 
dit jaar op zaterdagavond 5 en zon-
dagmiddag 6 september 2015.
De flamenco wordt beschouwd als 
deel van de algemene Spaanse cul-
tuur, in de 19de eeuw ontstaan in 
Andalusië en wordt beïnvloed door 
stijlen uit diverse andere wereldde-
len. In Spanje gaat het in flamenco 
in eerste instantie om de zang dan de 
gitaar en dan pas de dans. Dat is een 
logisch gevolg omdat flamenco wordt 
gekenmerkt door de melodie van de 
verschillende stijlen die door families 
zijn doorgegeven, generatie op ge-
neratie. Met deze eyeopener opende 

artistiek leider Onno Kramer zijn in-
leiding.
De composities en choreografieën 
welke A dónde vas op haar program-
ma zet worden bijna allemaal door 
de groepsleden zelf geschreven. Im-
provisatie is hierbij belangrijk onder-
deel. Dit werd al meteen duidelijk in 
het eerste werk waarbij de groep zich 
presenteerde aan de enthousiaste 
deelnemers en werd meteen hoor- en 
zichtbaar welk gevoel een Flamenco 
teweeg kan brengen. 
Flamenco is alles tegelijk: voeten, ar-
men, handen, noem maar op. Na een 
warming-up werden alle bewegingen 
stap voor stap doorgenomen, terwijl 
Onno Kramer (gitaar) en Ellen van 
der Meulen (Cajón) de gebaren met 
improvisaties ondersteunden. Naast 
de instructies in dans kregen de deel-
nemers ook een minicursus zang van 
Inmaculada de la Huerta. Vervolgens 
werden alle geleerde onderdelen sa-
mengevoegd en tot een eenheid ge-
smeed. 
De workshop werd afgesloten met een 
uitvoering door het kwartet zelf. Op 5 
en 6 september is A dónde vas ook 
weer aanwezig tijdens de Grand Final 
van ‘Un Viaje a España y Portugal’.

Het volgende evenement in deze reis 
zal plaatsvinden op zondag 21 maart. 
Dan zal een symbolisch bezoek aan 
Portugal worden gebracht middels 

een ‘Casa de Fado’ (dineren in Portu-
gese sfeer) bij Hotel Bakker, aanvang 
17.00 uur. Naast eten ook aandacht 
voor muziek, welke die namiddag ver-
zorgd zal worden door ‘Flor d’Luna’ 
uit Zutphen. 
Wilt u zeker zijn van een plaats, reser-
veer dan nu alvast via info@bakker.nl.

Workshop Flamenco

A dónde vas brengt Vorden in Spaanse sferen

Workshop Flamenco in Dorpscentrum. Foto: W. Schoo
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Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Nieuw kunst- of
 klikgebit nodig?
 Ik help u graag!

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

• Spoedreparaties
 klaar terwijl
 u wacht!

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

Rectificatie

Met verslagenheid en verdriet hebben wij kennis genomen 

van het overlijden van

 

Juliette Hansen - Janssen
 

Wij wensen Auke, Bram en Lotte, Anne en Robbin en 

kleinkinderen Noud en Cas veel sterkte en kracht toe 

om dit verlies te dragen.

 

Tamara   Rick Kitty Hans 

Janny   Henk Willy Ab

Madelon  Gert Jan Gosse 

Monique   Marcel  Ria Fons

Germa   Wim

Intens verdrietig, maar met mooie herinneringen, 

hebben we totaal onverwacht afscheid moeten nemen 

van onze lieve dochter, zus, schoonzus en tante

Geja ter Beest - Heijenk

Pa † en ma

Wilma en Dick

 Mariska en Frank

  Stef, Mendel
 Corinne en Peter

Anita en Peter

 Bas en Amber

 Nick en Anke

Vorden, 24 februari 2015

2FAMILIE berichten

Het diepste verdriet
wordt zo dikwijls verzwegen.
Voor het diepste geluk
schieten woorden tekort.
Wij zijn met ons diepste
verlangen verlegen,
waar het liefste bezit
slechts herinnering wordt.

Plotseling uit ons midden weggerukt, mijn lieve vrouw en 
onze lieve moeder

Geja ter Beest - Heijenk
 20-07-1961  † 24-02-2015

Erik ter Beest
Tim
Doreen

24 februari 2015
Mispelkampdijk 46, 7251 DC Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft 
betekend, delen wij u mede dat na een kort ziekbed is 
overleden onze lieve moeder en oma

GRADA ELISABETH 
STEGEMAN-KRASSENBERG

weduwe van Engbert Zacharias Stegeman

In de leeftijd van 93 jaar.

 Vorden:  G. Visser-Stegeman
  B.H. Visser †
   Monique en Robert
    Bram en Julia
    Jelle
    Floor
   Barny en Caroline
    Scott
    Bryan
 Vorden:  G.J. Stegeman

Correspondentieadres:
Insulindelaan 42
7251 EK Vorden.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Liefde is loslaten

Na een goed en compleet leven is plotseling overleden 

mijn lieve man, fijne vader en trotse opa

Gerard Hakvoort

 Bathmen, 7 februari 1941            † Vorden, 20 februari 2015

 Vorden: Marietje Hakvoort-Aarnink

 Borculo: Hans Hakvoort

   Doron en Ruth

 Krimpen a/d IJssel: Mariëlle Hakvoort en Marcel Vink

   Willem, Jan Hein en Annemarie

 Haarlem: Robert Hakvoort 

  en Kirsten Stuurman

   Guusje, Reinier en Gijs

Brinkerhof 105, 7251 WV Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon  
en broertje

Morris
25 februari 2015

Trotse ouders
Rob en Sanne Holtslag-Mullink

Grote broer Jesse

Dr. C. Lulofsweg 10, 7251 XP Vorden
0575-785380

Nooit meer samen spelletjes doen of koekjes bakken...

Jouw goede zorg voor onze kinderen zijn herinneringen 

die altijd bij ons blijven

Geja ter Beest - Heijenk

Zij die we liefhebben gaan niet weg

Ze lopen naast ons elke dag.

Ongezien, ongehoord, maar altijd daar.

Nog steeds geliefd, nog steeds gemist.

Oneindig Dierbaar!

Jens en Thijn 

Thiedo en Geke

De pijn van het gemis

is de manier waarop je hart

je vertelt dat de liefde er nog is.
 

24-02-2015

 

Dag lieve Geja 
ter Beest-Heijenk

  

H.L. ter Beest-Peters

Fam. Bosman

Fam. ter Beest

Fam. Taken



Vorden - Afgelopen februari zijn 
de laatste bewoners van Sensire De 
Wehme verhuisd naar de nieuwe 
woningen op Het Wehmepark in 
Vorden.

Bewoners met en zonder een indi-
catie kunnen terecht op het Wehme-
park. Afhankelijk van de mate waarin 
iemand zorg krijgt, huurt de bewoner 
zelf een appartement of huurt Sensire 
voor de bewoner een appartement. 
De verhuur wordt gedaan door Pro-
Wonen en de zorg wordt geleverd 

door Sensire. Op Het Wehmepark 
woont men zelfstandig in een ruime 
woning, waar nodig krijgt men de af-
gesproken ondersteuning en zorg.
In principe kan aan alle zorgvragen 
worden voldaan zoals: één keer per 
dag zorg voor het aantrekken van 
steunkousen of meerdere malen per 
dag zorg voor mensen met een ver-
pleeghuisindicatie.
Het Wehmepark kent een open rela-
tie met de omliggende wijk. Bewoners 
en klanten kunnen elkaar ontmoeten, 
deelnemen aan activiteiten en parti-

ciperen in het verenigingsleven in de 
wijk. Een voorbeeld is de ontmoe-
tingsruimte die dit jaar wordt vervan-
gen door nieuwbouw. De ideeën voor 
de ontmoetingsruimte worden bin-
nenkort met de bewoners, familie en 
vrijwilligers verder uitgewerkt. De op-
zet is een levendige ontmoetingsplek 
creëren.
   

 ▶ Informatie: Johan Bobbink 
(wijkverpleegkundige) 06-13959551 
of mail j.bobbink@sensire.nl

Vorden - Vrijdagavond 6 maart treedt het Staffa Trio, bestaande uit Angela 
Kreeftmeijer (klarinet), Symone Boerstoel (viool) en Mark Kreeftmeijer (pi-
ano) op. Het Staffa Trio speelt kamermuziek in originele bezetting en bewer-
king van barok tot 20de eeuw en heeft een repertoire van koffieconcert tot 
avondvullend programma. Een bijzondere en mooie combinatie van instru-
menten. Geniet van schitterende klassieke muziek in een unieke ambiance.

De naam van het trio verwijst naar 
het Schotse eiland Staffa, een klein, 
onbewoond eiland dat behoort tot de 
Binnen-Hebriden. Kenmerkend voor 
het eiland zijn de basaltkolommen en 

de -grotten. In 1829 /30 schreef Felix 
Mendelssohn na een bezoek aan het 
eiland Staffa de beroemde concertou-
verture ‘Fingal’s Cave’, bekend gewor-
den onder de naam ‘The Hebrides 

(Die Hebriden)’.
Ook Jules Verne liet zich door het ei-
land inspireren in zijn boek De Won-
derstraal uit 1882. 
Het optreden van het Staffa Trio be-
gint om 20.00 uur. Kaarten à € 10,- 
kunnen vooraf gereserveerd worden 
via internet. Het ook mogelijk om op 
6 maart aan de zaal kaarten te kopen.
   

 ▶ www.theateronderdemolen.nl

Het staffa trio

Uniek optreden in het Vordense Theater 
onder de Molen: het Staffa Trio

Ideeën ontmoetingsruimte worden binnenkort met de betrokkenen uitgewerkt 

Bewoners Sensire De Wehme zijn verhuisd

Meer blik dan ooit in
centrum Vorden
De uitvoering van het laatste cen-
trumplan in Vorden roept bij auto-
mobilisten irritatie op. Zij zeggen op 
kosten gejaagd te worden als ze in 
het centrum willen parkeren. Maar 
op het plein in het centrum kunnen 
zij gratis parkeren, en dat geldt ook 
voor de parkeerplaats aan De Bleek. 
Eén minuut langer lopen.

In het centrum van Vorden zijn nu veel 
meer parkeerplaatsen dan voor de uit-
voering van de werkzaamheden. Als 
één ding tegenwoordig opvalt, is het 
wel dat je zelfs op de stoep geparkeer-
de auto’s tegenkomt. Soms moet je als 
voetganger op straat lopen omdat er 
op de stoep geen plaats voor je over-
blijft. Dat levert gevaarlijke situaties 
op. Het centrumplan werd uiteindelijk 
uitgevoerd omdat de gemeente een 
veiliger centrum wilde hebben waar 
auto’s maximaal 30 km rijden en de 
voetganger en fietser meer ruimte zou-
den krijgen. Het doorgaande verkeer 
moest uit het centrum blijven.

Nu, een jaar nadat het centrumplan 
uitgevoerd is, moet helaas de ene na 

de andere winkel sluiten. Daardoor 
blijft het op een doordeweekse dag 
soms akelig stil in de Dorpsstraat en 
Zutphenseweg. Dan zie je vooral veel 
loze (parkeer)ruimte. Aangezien een 
groot deel van het groen ook weg-
gehaald is, ziet de voorbijganger een 
behoorlijk leeg en kaal dorp. Pas over 
een aantal jaren zijn de nieuwe bomen 
hopelijk weer groot genoeg om het 
centrum ook groen en aantrekkelijk te 
maken, tenzij de winterlindes intussen 
gerooid worden of zo gesnoeid dat er 
niet veel van overblijft.

Wat mij betreft moet de evaluatie van 
het centrumplan over de veiligheid in 
en de aantrekkelijkheid van het cen-
trum van Vorden gaan en niet over 
waar wel en waar niet betaald moet 
worden voor het parkeren. Wanneer de 
evaluatie plaatsvindt, is niet bekend. 
Een partij als Vereniging Bomenbelang 
wacht nog op een uitnodiging.

Peter Bielars,
secretaris Vereniging Bomenbelang 
Bronckhorst

   

De Scouting - Welkoop
potgrondactie
Vorden - Afgelopen weekend heb-
ben de scouts de groene bestelfor-
mulieren van de Scouting-Welkoop 
Potgrondactie verspreid in de be-
bouwde kommen van Vorden en 
Wichmond.

Het resultaat van deze actie vormt een 
belangrijke financiële ondersteuning 
voor de groepskas van Scouting. De 
afgelopen jaren heeft de groep de in-
komsten gebruikt voor de bouw van 
de groepshuizen van de vereniging, 
maar voor afwerking en onderhoud 
van de accommodatie is steeds geld 
nodig. Graag willen de scouts dat zelf 

via een actie bij elkaar verdienen. Met 
uw bestelling helpt u de jeugd van 
Scouting Vorden u hoeft uw potgrond 
niet zelf te sjouwen; uw bestelling 
wordt thuis afgeleverd.
Op zaterdag 7 maart zullen de scouts 
tussen 10.00 uur en 15.00 uur bij u 
aanbellen om de ingevulde formu-
lieren op te halen. Niet thuis? Laat 
de buren het formulier afgeven, lever 
het in bij één van de op het formulier 
vermelde adressen of bij de kassa van 
de Welkoop Vorden. Op zaterdag 21 
maart wordt uw bestelling bij u thuis-
bezorgd. Geen formulier gehad? Op te 
halen bij de kassa van Welkoop.

   

Indiase dansworkshop
Vierakker - Vrijdagavond 6 maart 
is er een indiase dansworkshop bij 
Dansende Voeten,Ludgerus gebouw 
te Vierakker. 

Debbie Kersten neemt u van 19.30 tot 
20.30 uur mee naar India door ver-
schillende bewegingen te leren die 
voorkomen in de Indiase bollywood-
dance. Deze dans is een mix van stij-
len die elementen heeft uit de klas-

sieke Indiase dans, zowel als Indiase 
volksdansen en Buikdans. Er wordt 
muziek gedraaid door DJ Schildpad 
en Cor Eckers zal de voeten verwen-
nen met een massage.Zin in een hapje 
eten? Reserveer een maaltijd en dan 
kun je aanschuiven vanaf 18.00 uur.

   

 ▶ www.JuniperEnDeSchildpad.nl

Vorden - Donderdagmiddag hield de 
PCOB afdeling Vorden en omstre-
ken de maandelijkse bijeenkomst 
in zaal de Soos (Dorpscentrum) te 
Vorden. Voorzitter Fred Midden kon 
een redelijk aantal belangstellen-
den welkom heten.

Hij opende met de overdenking in de 
40-Dagentijd met de Intocht in Jeru-
zalem met de kinderen die Hosanna 
riepen voor de zoon van David. Daar-
na ging hij voor in gebed. Hierna heet-
te hij de aanwezigen hartelijk welkom, 
in het bijzonder de inleiders Arie Niks 
en Ina Timmer uit Doesburg. Verder 
gaat hij in op de parkeerproblemen 
in Vorden. Op 23 april hoopt hij het 
voorzitterschap neer te leggen.

Hierna roept Ton Knevel iedereen op 
om vrijdag 22 mei deel te nemen aan 
de middagexcursie naar Laren (gld.) 
en daar de glasblazerij te bezoeken. 
Dit uitstapje zal worden afgesloten 
met een etentje in de Zonnebloem 
te Lochem. Deelnemers kunnen zich 

opgeven bij mevrouw Anneke Rigte-
rink ( tel.552933).

Hierna is het tijd voor een boeiend be-
toog van Arie Niks over een reis van 6 
weken aan China en Tibet, vergezeld 
van prachtige beelden. De verschil-

lende landschappen en kloosters van 
de 17.000 km lange tocht komen aan 
de orde. De reis begint In Beying (Pe-
king) op het plein van de Hemelse 
vrede en de bekende foto van Mao. 
Waarom is deze wrede heerser zo ge-
liefd, die zoveel moorden op zijn ge-
weten heeft.
De tocht begint bij de 60 km verder op 

liggende grote Muur (6350 km lang en 
in 600 jaar gebouwd) en het Zomer-
paleis. Daarna ging de reis verder naar 
Lhasa in Tibet. Daar werd een rond-
reis gemaakt in een klein bus met ei-
gen gids.
Ook werd het Himalaya-gebied door-
kruist met een hemeltrein (8 km bo-
ven het gebied). Hier heeft de Dalai 
Lama gewoond, maar is naar India 
gevlucht. Verschillende tempels en 
Boeddhabeelden werden getoond, 
alsmede prachtige sneeuwlandschap-
pen. De reis werd beëindigd in de 
wereldstad Hongkong. Bij de vragen 
op dit prachtige verhaal bleek dat de 
mensen in Tibet gemiddeld 58 jaar 
worden.

De voorzitter was de tolk van de aan-
wezigen om de inleiders hartelijk te 
danken voor de prachtige beelden en 
goede informatie. Als dank werd de 
bekende enveloppe overhandigd.
Met het zingen van ‘Wat zal de wereld 
mooi zijn op die dag’ werd deze ge-
slaagde bijeenkomst beëindigd.

Verschillende tempels,  Boeddhabeelden, alsmede prachtige sneeuwlandschappen

PCOB op reis door China en Tibet

Prachtige beelden 
van landschappen 
en kloosters

Onze andere bedrijven

Elbrink Groen Hoveniers  &  Elbrink Bloem Kwekerij
Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Like en deel ons op Facebook en win een boeket.                      www.elbrinkgroen.nl

Voor betaalbare topkwaliteit Bloemen en Planten gaat u gezellig 
naar Vorden! (GRATIS voor de deur parkeren)

Weekactie van 4 t/m 10 maart

Grote potten voorjaar  per stuk € 2,95

2 stuks € 5,00 3e gratis
Vanaf 9 april 2015 bent u van harte welkom in onze tweede winkel in Warnsveld!

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Sinds 1885

bloemen of planten van 1,95 p.s.
  elke week 3 stuks naar keuze voor maar  € 5,00

Openingstijden: ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
 vrijdag 09.00-18.00 uur
 zaterdag 09.00-17.00 uur
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Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Perceel landbouwgrond aan de 
Uilenesterstraat te Keijenborg.

Oppervlakte: ±7 hectare, 54 are en 03 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.  
Inschrijving sluit dinsdag 31 maart 2015  
om 17.00 uur.

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij:
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld. 
Telefoon 0575-462359

 

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

De schilder voor al uw 
Renovatie • Onderhoud 

Nieuwbouw • Glas- en Spuitwerk 

Maar ook voor verf, behang, kitten, 
schuurpapier of andere schilder-

benodigheden kunt u bij ons terecht. 

Onze winkel is open van 
Maandag t/m zaterdag 

van 9.00 – 13.00 uur 
Woensdags gesloten 

SIKKENS vakverven • FLEXA doe het zelf 

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

IJssel
computerservice
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  

* zie www.ijsselcomputerservice.nl

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Basiscursus Communicatie (NLP)

vostc.nl

Met deze cursus ga je ervaren:

Hoe je beter contact met jezelf en je omgeving krijgt
Hoe je een betere balans tussen werk en privé kunt creëren
Hoe je jezelf van denken naar doen kunt brengen
Hoe je je boodschap beter over kunt brengen
Hoe je je kunt focussen om je doel te bereiken
Hoe je afstand kunt nemen van situaties of er juist in kunt gaan staan
Hoe je meer rust kunt krijgen

Kom naar de gratis informatieavond op:

Maandag 5 januari om 19.00 uur
Hotel Restaurant Ruimzicht, Kilderseweg 19, 7038 EH  Zeddam

Dinsdag 6 januari om 19.00 uur
Activiteiten Centrum De Pol, Polstraat 7, 7121 DH  Aalten

De cursus vindt plaats op 5 avonden van 19.00-22.00 uur.
Mail: info@vostc.nl voor aanmelding of meer info.

Waar ga jij voor?

Basiscursus Communicatie (NLP)
Met deze cursus ga je ervaren:

 Hoe je beter contact met jezelf en je omgeving krijgt
 Hoe je een betere balans tussen werk en privé kunt creëren
 Hoe je jezelf van denken naar doen kunt brengen
 Hoe je je boodschap beter over kunt brengen
 Hoe je je kunt focussen om je doel te bereiken
 Hoe je afstand kunt nemen van situaties of er juist in kunt gaan staan
 Hoe je meer rust kunt krijgen

Kom naar de gratis informatieavond op:

Maandag 9 maart om 19.00 uur
HRZ ‘t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, 7131 LA  Lichtenvoorde

Dinsdag 10 maart om 19.00 uur
Eetcafé De Groes, Stationsstraat 2, 7021 CK Zelhem

De cursus vindt plaats op 5 avonden van 19.00-22.00 uur.
Mail: info@vostc.nl voor aanmelding of meer info.

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van 3 t/m 10 maart 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

DE LEKKERSTE VAN DIT MOMENT....

Grote hand-/pers-

sinaasappelen 
zoet en vol sap

heel kilo 099
 

LENTEGEVOEL... ZE ZĲ N ER WEER!

Gesneden raapsteeltjes
300 gram

 239

Super lekkere mango
per stuk 099
         

Smaakvolle bildtstar

aardappelen van de klei
3 kilo

 169
                                                                                            

Kant en klare witlof/

kriel/hamschotel
p.p   598

(Bĳ  aankoop van deze maaltĳ d

bakje rauwkost voor € 1,00 extra mogelĳ k)

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram gebraden ribeye

GRATIS 100 GRAM 
SELLERIESALADE

SPECIAL

Kip 
TROTS VAN DE KEURSLAGER

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

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram gebraden ribeye

GRATIS 100 GRAM 
SELLERIESALADE

SPECIAL

Kip 
parmigiana

180
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Botermalse 
kogelbiefstuk
á 125 gram

750
3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

4 uienburgers 
+ 4 
gehaktballen

695
samen

MAALTIJD IDEE

gegrilde
Spare Ribs

550
500 gram

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram gebraden ribeye

GRATIS 100 GRAM 
SELLERIESALADE

SPECIAL TROTS VAN DE KEURSLAGER

MAALTIJD IDEE

Gegrilde Spare Ribs
 500 gram 550

KEURSLAGERKOOPJE

4 Uienburgers +  
4 Gehaktballen

samen  695

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 maart

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram gebraden ribeye 

GRATIS 100 GRAM
SELLERIESALADE

SPECIAL

Kip parmigiana
100 gram 180

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Botermalse kogel-
biefstuk á 125 gram
  3 stuks 750

Erwtensoep
uit eigen keuken 500 gram 225



Bronckhorst - Donderdag 26 fe-
bruari kwamen velen in Zelhem de 
laatste eer bewijzen aan Henk Aal-
derink, eerste burgemeester van de 
fusiegemeente Bronckhorst. De her-
denkingsdienst in Conferentiecen-
trum De Betteld was de burgervader 
waardig. Mooie woorden gaven een 
beeld van een goede bestuurder, 
vriend en familieman.

Die ochtend reed de rouwstoet van 
Steenderen naar Zelhem, via het ge-
meentehuis in Hengelo. Drie wijk-
agenten en drie brandweerpostcom-
mandanten liepen naast de rouwauto 
tijdens deze laatste rit langs de plek 
waar Henk Aalderink tot het laatst 
werkte. Daar vormden medewerkers 
en raadsleden een erehaag voor hun 
burgemeester, een indrukwekkende 
stille groet. Op het moment dat de 
auto stil stond met de neus gericht op 
zijn werkkamer, kwam even de zon 
door.
In Conferentiecentrum De Betteld 
bewezen 60 brandweerlieden van 
de korpsen uit Steenderen, Hengelo, 
Vorden en Zelhem hem de laatste eer. 
De kist werd door de wijkagenten en 
brandweerpostcommandanten bin-
nengedragen.
Hermen Overweg, burgemeester van 
Doesburg als Henk Aalderink daar 
zijn bestuurlijke loopbaan start, leid-
de de dienst. Hij schetste het leven, 
de loopbaan, humor, ziekte, het rela-
tiveringsvermogen, wegvallen van le-
vensperspectief en het overlijden van 
de burgemeester van Bronckhorst.
Het leven van Henk Aalderink verliep 
niet zoals hij het zich voorgesteld had. 
Hij zou boer worden. Daarom liep hij 
als jongetje van 10 jaar in overall en 
klompen en bracht met zijn kruiwa-
gen mest op het land. Maar Aalder-
ink werd ondernemer en bestuurder: 
raadslid, wethouder, Statenlid, gede-
puteerde en burgemeester.

De kleinkinderen staken kaarsen aan. 
Kleinzoon Mitchell droeg een zelf-
geschreven gedicht voor over mooie 
herinneringen aan zijn liefste opa. 
Kleinzoon Justus vindt het niet eerlijk, 
dat dit zijn stoere opa overkomen is. 
Zoon Aron bedankte iedereen voor de 
overweldigende en hartverwarmende 
steun tijdens de ziekte en na het over-
lijden van zijn vader.

Commissaris van de Koning Cle-
mens Cornielje belichtte Aalderink’s 
carrière bij het korps mariniers. Hij 
sprak over het opzoeken van land-
grenzen, eigen grenzen, ijzeren dis-
cipline, uitstekende conditie en groot 
doorzettingsvermogen, zijn inzet als 
burgemeester van Bronckhorst, de 
indruk die hij achterliet in Brussel, 
de aandacht die hij verkreeg voor het 
platteland en zijn verworven titels. 
Hij vond het een eer de Koninklijke 

onderscheiding te mogen opspelden. 
“Hij nam iedereen serieus, van hoog 
tot laag, van vrijwilliger tot professio-
nal, zowel burgers als bestuurders als 
medewerkers.” Ondanks zijn ziekte 
wilde hij graag burgemeester zijn. 
“Henk en ik waren niet alleen col-
lega’s, maar ook lotgenoten. We deel-
den onze ervaringen en ons verdriet, 
maar ook onze wil om te leven en ons 
optimisme. Het voelde als ware kame-
raadschap.”

Waarnemend burgemeester Helmi 
Huijbregts sprak over het einde van 
een tijdperk. Ze verzamelde vele 

prachtige anekdotes en herinnerin-
gen en bedankte de familie voor de 
tijd die Henk Aalderink was gegeven 
om burgemeester te zijn. Ze bedankte 
Henk Aalderink, die voor Bronckhorst 
heeft gevochten, zoals het een mari-
nier betaamt. “We weten ook dat je 
er zelf enorm van hebt genoten, dat 
gunden we je zo graag. En nu gunnen 
we je rust. Het is gedaan. Bronckhorst 
moet nu op eigen benen staan.”

Na inspirerende woorden van de bur-
gemeester van Winterswijk Thijs van 
Beem, voorzitter burgemeesterskring 
Terborg en Paulus Jansen, voorzitter 

Rotary-afdeling Bergh sprak gemeen-
tesecretaris/directeur Arne van Hout.

Hij herinnerde zich de eerste ken-
nismaking nog goed. “We bleken een 
burgemeester gekregen te hebben die 
uit het goede hout was gesneden.” 
Aalderink had veel ideeën en droeg 
deze breed uit. De P10 haalde zelfs het 
NOS-journaal. “De ideeën stroomden 
maar door. Tien minuten overleg met 
Henk betekenden tien uur werk.”

Arne van Hout beschreef de burge-
meester als toegankelijk en betrok-
ken, terwijl hij zelf maar zelden iets 

van zichzelf liet zien. De dag voor zijn 
overlijden sprak hij hem nog. “Ik zei 
hem: Henk het is allemaal goed, we 
hebben het goed voor elkaar. Jij mag 
trots zijn op Bronckhorst en Bronck-
horst is trots op jou.” Hij kreeg tra-
nen in zijn ogen en zei onhoorbaar: 
“Mooi!”

Hermen Overweg sloot de herdenking 
af. “De familie heeft veel troost onder-
vonden voor uw medeleven. We gaan 
nu afscheid nemen van Henk Aalder-
ink, een bijzondere burgemeester en 
een fijn mens. Wat blijft is de herin-
nering.”

Medewerkers en raadsleden vormden een erehaag voor hun burgemeester, Henk Aalderink.

Herdenkingsdienst Henk Aalderink de burgervader waardig

Na het afscheid 
blijven fijne 
herinneringen

Wereldgebedsdag
Vorden - Elk jaar op de eerste vrij-
dag van maart gaat het gebed 24 
uur lang de wereld rond. In Vorden 
vindt dit plaats op vrijdag 6 maart 
om 19.30 uur in de Dorpskerk.

Wereldgebedsdag wordt georgani-
seerd door christenvrouwen. In 173 
landen houden mensen op deze vrij-
dag de handen gevouwen en wordt 
er gezongen. In Nederland gebeurt 
dat op ruim 500 plaatsen. Over de 
hele wereld wordt dezelfde liturgie 
gebruikt. Dit jaar is die samengesteld 
door vrouwen uit de Bahama’s. Ook 
Vordense vrouwen (en mannen) zijn 
betrokken bij deze wereldwijde vie-
ring en gebed. Kees van Dusseldorp, 
piano, en Henny Blaak op saxofoon 
zorgen voor een muzikale omlijsting.

Naast gebed is er ook actie. Er zal tij-
dens de samenkomst worden gecol-

lecteerd voor drie projecten op de Ba-
hama’s: Het Bahama’s Crisis Centrum 
zorgt voor de opvang van kinderen 
die lichamelijk, seksueel of psychisch 
zijn mishandeld. Stichting ‘Hands For 
Hunger’ beheert een voedselbank en 
biedt sociale ondersteuning door er-
voor te zorgen dat kinderen gratis les 
krijgen op school en alleenstaande 
dakloze ouderen in buurthuizen kun-
nen resocialiseren. Grand Bahama’s 
Children’s Home runt een Children’s 
Home voor kinderen tot twaalf jaar 
op het eiland Grand Bahama. Na hun 
twaalfde worden ze ondersteund op 
de middelbare school. Ook de Aids 
Foundation zal- als de opbrengsten 
dat toelaten- worden ondersteund.

   

 ▶ Meer info, Sabine Blaak 470848 of 
sabineblaak@outlook.com.

   

Voorjaarsexcursie Hackfort
Vorden - Zondagmiddag 8 maart 
kunt u meelopen over het landgoed 
van kasteel Hackfort, waar de gidsen 
van de IVN afdeling Noord-Midden-
Achterhoek nadere uitleg zullen 
geven over over het kasteel en het 
parkbos. Er is met name aandacht 
voor de diverse soorten stinzen-
planten en waar ze van oorsprong 
vandaan komen. De excursie voert 
door het parkbos en langs de Baakse 
Beek. 

Hackfort zelf is een kasteel uit de 14de 
eeuw met koetshuis, watermolen en 
imposante eikenlanen. Het kasteel ligt 
in een parkbos met beek en achter het 
koetshuis ligt een schitterende moes-
tuin: de Hof van Hackfort.
De stinzenplanten zijn vooral knol- en 
bolplanten, die bij wat warmere da-
gen ineens in bloei schieten. Onder de 
nog kale bomen zie je geel, wit, blauw, 

paars en roze opduiken in parken en 
tuinen ‘van stand’ . Van oorsprong 
groeiden deze planten in het wild in 
Zuid-Europa en het Midden-Oosten, 
maar in Nederland zijn ze aangeplant 
en volop te zien bij buitenplaatsen 
aan de Vecht, oude stadsparken, pas-
torietuinen en landgoederen. Zo ook 
op het landgoed van kasteel Hackfort. 
Sinds 2010 zijn er veel bolgewassen 
bij geplant.
Halverwege is er een koffiestop met 
koffie à 50 cent pp. Meelopen is gra-
tis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Aanmelden is niet nodig. De 
wandeling duurt van 14.00 tot onge-
veer 16.00 uur. Start: parkeerplaats 
van Hackfort, Baakseweg 8, Vorden.
   

 ▶ Inlichtingen: Klaske ten Grotenhuis 
0575 471995 of ktengrotenhuis@
kpnmail.nl

Regio - Donderdag 4, vrijdag 5 en 
zaterdag 6 juni wordt de elfde editie 
van Roll-Over Bronckhorst georga-
niseerd. De ‘rolstoel-wandel’drie-
daagse in en om Bronckhorst geniet 
inmiddels grote naam en er wordt 
door vrijwilligers en deelnemers 
weer naar uitgekeken.

Elf jaar geleden organiseerde het be-
stuur van de Zonnebloem de drie-
daagse voor rolstoelers voor de eerste 
keer en het groeide in de loop der ja-
ren uit tot een groot evenement. Voor 
drie dagen worden drie prachtige 
routes uitgezet, waar rolstoelers met 
duwers en scootmobielen voor drie 
dagen, of een dag aan kunnen deel-
nemen.
“Er zijn geen speciale routes voor 
scootmobielen meer, die zijn geïn-
tegreerd in de wandelroutes,” vertelt 
Roll-Over Commissievoorzitter Jan 
Visser. “We moesten de routes uitzet-
ten voor drie of vier mensen. Dan heb 
je begeleiding nodig en verkeersrege-
laars.”

Scootmobielrijders hebben veelal 
problemen met het vervoer naar de 
startplaats, het is te kostbaar. Bij de 
Zonnebloem willen ze graag dat jon-
geren zich aansluiten bij de vrijwilli-
gers. Zij hoeven niet permanent iets 
te doen, maar kunnen worden ingezet 
op projecten. “Die verbinding moe-
ten we weer zien te krijgen,” vindt de 
nieuwe voorzitter van Vereniging De 
Zonnebloem regio IJsselstreek, Josep-
hine Steffens. “Anders raak je die ver-
binding kwijt.”
Zij vindt het belangrijk dat een eve-
nement als de Roll-Over Bronckhorst 
wordt georganiseerd. “Het is gewoon 
een heel mooi buitengebeuren. Heel 
veel mensen vinden het fantastisch 
om zo’n uitje te hebben en een bab-
beltje te maken.”

Het gaat erom dat gelijkgestemden 
elkaar ontmoeten en verhalen delen. 
Tijdens de pauzes van elke Roll-Over 
dag zullen de deelnemers worden 
vermaakt met leuke muziek, zoals een 
dweilorkest of boerendansers.

Naast Steenderen en Zelhem is Almen 
dit jaar toegevoegd als startplaats. “Al-
men, Gorssel en Eefde zijn bij onze re-
gio gekomen,” legt Jan Visser uit. “Zel-
hem valt eigenlijk buiten onze regio, 
maar is wel Bronckhorst. Dat is wel de 
hoofdmoot.”

Aantal vaste sponsoren, zoals Harold 
en Babs Achterkamp van de Regio-
bank in Steenderen, met daarnaast ve-
le Vrienden van de Zonnebloem zor-
gen voor de nodige financiële steun. 
De rolstoelen komen uit Leiden. “Die 
worden gebracht en dan vervoert het 

bedrijf Lammers uit Zutphen ze naar 
de startplaatsen. Tot zaterdagmorgen. 
Zaterdagmiddag worden ze dan weer 
gehaald.”

Meer informatie over de Roll-Over, 
de Vrienden en inschrijven, zowel 
voor deelnemers als duwers en scoot-
mobielen, is te vinden via de website 
www.rolloverbronckhorst.nl.

Informatie over startplaatsen
Donderdag 4 juni: Sporthal Het 
Hooge Wessel, Prins Bernhardlaan 3, 
Steenderen.

Vrijdag 5 juni: Voetbalveld SV Almen, 
Dorpsstraat 4, Almen.

Zaterdag 6 juni: Venster Techniek, Eri-
caweg 9, (industrieterrein) Zelhem.

Ook dit jaar is het hopen op mooi weer tijdens Roll-over Bronckhorst.

Roll-Over Bronckhorst 2015 vanuit 
Steenderen, Almen en Zelhem
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ZATERDAG 7 MAART

LAAT U INSPIREREN VOOR HET VOORJAAR

VOORJAARSSCHOONMAAK, WE HALEN DE BEZEM DOOR ONZE VOORRAAD, 

20% KORTING 
OP HET HELE ASSORTIMENT
BEHANG, VERF, GORDIJNEN, 
RAAMDECORATIE EN VLOEREN
Bekijk de voorwaarden in onze winkel.

Voorkom problemen, 
reinig en controleer uw 
houtwerk/schilderwerk.

TIP

KORTINGEN DIE OPLOPEN TOT 50% OP VOORRAAD BEHANG

VOORJAARS SALE

HARMSEN Zelhemseweg 21, Hengelo (Gld)
Tel.: 0575 - 46 40 00 
www.harmsenvakschilders.nl

 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485 - www.bloemendaalwiegerinck.nl - email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

Ook in 2015 hebben wij weer speciale openstellingen van ons  
kantoor voor het aannemen van de gegevens voor uw  

belastingaangifte 2014 

Wilt u er zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt, dan kunt u bij ons terecht.
Graag bij uw bezoek de beschikkingen van de eventueel al ontvangen toeslagen en uw 
pensioenoverzicht meenemen. Tevens is van belang de OZB-aanslag van de gemeente 
(aanslag opgelegd in 2014). Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden:
4, 11, 18 en 25 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur en op 
zaterdagochtend 21 maart a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs



Vorden - Zondag 8 maart om 15.00 
uur openen Ad en Ad Borest de ex-
positie in het nieuwe seizoen. Naast 
vaste kunstenaars met nieuw werk, 
is er ook voordurent werk te zien 
van nieuwe kunstenaars. Op 26 
april gaat de beeldentuin open met 
werk van bekende en onbekende 
kunstenaars uit Nederland en Bel-
gië. Uiteraard blijven bezoekers het 
jaar door welkom in de permanente 
expositieruimte in de boerderij. Het 
jaarprogramma voor 2015 is op de 
website zichtbaar.

De opening van de expositie wordt 
gedaan door de heer Gregory Citer-
neschi, directeur Nederlandse Han-
delsafdeling van de Franse Ambas-
sade. Er is werk te zien van Michiel 
Kranendonk, stadsgezichten en land-
schappen waarbij hij vooral licht en 
sfeer wil weergeven. Zijn aquarellen 
bestaan uit veel transparante verf-
lagen en wassingen. Ook zal er werk 
te zien zijn van Sandrine Sourski uit 
Frankrijk. Zij maakt sculpturen van 
chamotte en deze worden daarna ge-
bakken. Zij werkt behalve met klei ook 
met brons, hout en staal. In de perma-
nente expositieruimte is onder andere 
werk te zien van Peter Harskamp, Jaap 
Ploos van Amstel, Hans Dolieslager 
en Anja Vosdingh Bessem.
U bent van harte welkom tijdens en na 
de opening aan de Mosselseweg 12 te 
Vorden.
   

 ▶ www.galerie-a-quadraat.nl Zonlicht straatje Amsterdam

Internationale start voor A quadraat,
galerie en beeldentuin te Vorden

Vorden - Zaterdag 7 maart vanaf 
15.30 uur vindt in Galerie De Burge-
rij de opening plaats van de exposi-
tie ‘Finding comfort amidst chaos’ 
van beeldend kunstenaar Ingeborg 
ten Hoopen. Charlotte Flore Rom-
merts, kunsthistorica & Art Advisor 
NN Group leidt de tentoonstelling 
in. Voorafgaand aan deze expositie 
toonde Ten Hoopen een deel van 
deze serie in de Pulchri Studio in 
Den Haag.

Deze bijzondere expositie bestaat uit 
twee delen: een Wunderkammer met 
diverse objecten en gedichten en in 
de hoofdruimten van de galerie schil-
derijen en sculpturen in brons. Als in-
spiratiebron stelde Ten Hoopen zich 
de vraag: “Waar kunnen wij, te mid-
den van de chaos van de huidige tijd, 
troost, momenten van contemplatie 
en helende stilte vinden?” De serie 
innerlijke landschappen verwijst naar 
de troostende aspecten van de natuur. 
Haar werken getuigen van een sterke 
natuurbeleving, fascinatie voor orga-
nische processen en behoefte aan re-
flectie en introspectie.
Kenmerkend voor het werk van Ten 
Hoopen zijn de vele minutieuze de-
tails die de beschouwer ontdekt als 
men het werk dicht nadert. De expo-
sitie is nog te zien t/m 19 april 2015 
op vr-zo van 13.00 tot 17.00 uur (en op 

afspraak), Zutphenseweg 11, Vorden. 
Tel: 06 51112390, toegang gratis.
Voor meer informatie, zie de website.

   

 ▶ www.deburgerij-vorden.nl

Kunstwerk beeldend kunstenaar Ingeborg ten Hoopen

Na Pulchri Studio Den Haag werk van Ten 
Hoopen nu in Galerie De Burgerij

Laat u verrassen door de Arabische keuken 
bij het Ludgerus in Vierakker
Vierakker - Vrijdag 13 en zaterdag 
14 maart is er weer een pop-up res-
taurant in het Ludgerus, Vierakker. 
Ditmaal met gerechten uit de Ara-
bische keuken. Maak u op voor een 
intense smaak-ervaring.

Langs de hele oost- en zuidkust van 
de Middellandse Zee vind je de Arabi-
sche keuken, maar ieder gebied kent 
zijn en haar variaties. De Arabische 
kok is Palestijnse en komt uit het ge-

bied net ten zuiden van de Libanese 
grens met Israël, waar op de velden 
van de hardwerkende Palestijnse ‘aar-
de’ mensen de smakelijkste produc-
ten groeien. Men kent de smaak van 
ieder veld. Die smaak is doordesemd 
met de verfijnde Libanese keuken.

Alles wordt aangesproken, niets over-
geslagen, er is een vlees- en een vege-
tarisch menu met bijvoorbeeld: Baba-
ganouj (aubergine met granaatappel 

en tahin), Hummus (moes van kikker-
erwten en tahin), Taboeli (bosui, pe-
terselie, munt, tomaat, komkommer) 
en Sahlab (pudding gemaakt met 
bloemenwater, pistachenoten, kokos 
en kaneel) en nog veel meer.

Aanschuiven tussen 17.30 en 19.00 
uur. Kosten €16.50. Reserveren via: 
Het Ludgerus, Vierakkersestraatweg 
37 te Vierakker. Tel:0575-441581 of 
mailen: info@ludgerusgebouw.nl.

Voordelige bloemen

PRIJSVERLAGINGEN

DE GOEDKOOPSTEOPNIEUW
VOLGENS VARA KASSA*
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Ca 500 m2 bestrating,
circa 8 cm klinkers met 
zwarte opsluitbanden!

ALLES IS BESPREEKBAAR

M.G. Spiegelenberg
06 - 54 32 30 46

Da Vinci

Die ons als adviseur wil ondersteunen 
aan de Helpdesk.

INTERNATIONAL

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

PVC MET 
“EMBOSSED IN REGISTER” 

TOPLAAG VAN 0.55 MM
COMPLEET GELEGD 
INCL. EGALISEREN*

 
NU VOOR SLECHTS 

€ 55,00 PER M² 
Vraag naar de voorwaarden.

Maandaanbieding MAART

Voor ons restaurant zijn wij op zoek naar een 

representatieve en ervaren gastvrouw/heer 

voor 15 tot 20 uur per week. Interesse? Voor 

informatie kan je contact opnemen met Ria Weel

Woensdag 4 t/m zondag 15 maart

20% Lustrumkorting 

op ons drie- of viergangen menu

Van 18 t/m 22 maart serveren we een typisch 

Frans menu in het kader van Goût de France, 

een evenement georganiseerd door het Franse 

Ministerie van Toerisme, waarbij de “Franse 

Gastronomie” gevierd wordt.

Logis Hotel De Tuinkamer, Ruurlo

www.hoteldetuinkamer.nl

info@hoteldetuinkamer.nl 

0573-452147

isendoorncollege

tto
middag

VOORLICHTINGSMIDDAG TWEETALIG ONDERWIJS
Graag van tevoren schriftelijk of telefonisch opgeven. Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld.
Tel.: 0575 760760  Contactpersoon: mevrouw M. ter Horst, afdelingsleider tto
E-mailadres: hrs@isendoorn.nl

15maart2015

JIJ KOMT TOCH
OOK?

ZONDAG 15 MAART 2015
AANVANG 15:00, EINDTIJD 17:00 UUR

LAGE WEIDE 1, WARNSVELD



Ratti doet goede zaken
Kranenburg - Zondag 1 maart stond 
er een belangrijke thuiswedstrijd op 
het programma. Rietmolen kwam 
op bezoek op sportpark De Eik. 

Voor beide teams was een overwin-
ning van groot belang om de aanslui-
ting met de top van de competitie te 
behouden. De eerste helft was een 
gelijk opgaande strijd met weinig 
hoogtepunten. Beide teams hadden 
moeite met het creëren van kansen. 
Toch ging Ratti met een voorsprong 
de rust in, na een half uur was het 
Koen Klein Heerenbrink die de ope-
ningsgoal maakte.

Ook in de tweede helft waren de kan-
sen schaars. Beide teams hadden wel 
veel overtredingen nodig om de te-
genstander tegen te houden. Uit een 
van de vrije trappen wist Roy Waarle 
de 2-0 binnen te tikken. Na deze 
goal ging Rietmolen meer naar vo-
ren spelen en kwam er meer ruimte 
voor Ratti. Vlak voor tijd maakte Wil-
lem Wisselink goed gebruik van deze 
ruimte en zette de 3-0 eindstand op 
het scorebord. Met deze overwinning 
blijft Ratti meedoen om de bovenste 
plaatsen in de competitie. Volgende 
week wacht een belangrijke uitwed-
strijd tegen koploper Longa ‘30.

   

Dash laat kostbare punten 
achter in Barneveld
Vorden - Voor de Rood-Zwarten was 
Babbel/SSS uit Barneveld de tegen-
stander op zaterdag 28 februari. On-
der leiding van een sterke service in 
de eerste set maakten ze het de te-
genstander ontzettend lastig.

Dash bleef scoren, halverwege de set 
kwam ook de tegenstander in haar 
spel, maar de eerste set was in handen 
van Dash dames 1. Met een mooie 21-
25 overwinning was het eerste punt 
binnen. De tweede set lag de service-
druk er aan beide zijde maar SSS had 
de blokkering goed staan waardoor de 
aanvalsters van Dash er niet gemak-
kelijk doorheen konden. Uiteindelijk 
ging de set met 25-22 naar SSS.
De derde set was eigenlijk een kopie 
van de eerste set. Dash deelde de la-
kens uit met een sterke servicedruk en 
goede passlijn. Alleen dit keer maak-
ten de dames uit het Achtkastelen-
dorp het eerder af en was de set met 
19-25 al binnen gehaald.

Voor Dash begon nu hopelijk de laat-
ste set, de vierde. Ook deze set liep ei-
genlijk precies hetzelfde als de eerste 
en derde set. Een goede pass, lekker 
verdedigen en blokkeren, maar ook 
weer een sterke service. Maar bij een 
stand van 17-22 stokte alles bij Dash. 
De pass kwam niet meer in de buurt 
van de spelverdeling, de aanvallers 
kwamen er niet meer doorheen en de 
verdediging haalde ook nog te weinig 
van de grond. Deze set ging met 25-
22 naar SSS. Een laatste poging om 
de vijfde set te winnen mislukte, niets 
wilde meer lukken en met 15-08 ging 
de laatste set ook naar SSS.
Helaas konden er dit keer niet meer 
punten mee naar Vorden worden 
genomen en heeft Dash dames 1 de 
eerste wedstrijd in het nieuwe jaar nu 
verloren. Volgende week staat er weer 
een lastige wedstrijd op het program-
ma tegen Set-Up ‘65 dames 2. Support 
is deze wedstrijd van harte welkom! Er 
wordt om 17.45 uur gestart in het Jeb-
bink. Hopelijk tot dan!

   

Gelijkspel Sociï tegen
koploper Dierense Boys
Wichmond - Sociï mocht op de eer-
ste dag van maart thuis aantreden 
tegen koploper Dierense Boys. Deze 
ploeg is voor Sociï doorgaans lastig 
te bespelen door het hoge tempo 
dat men hanteert. De Dierense Boys 
was vanaf het begin de ploeg met het 
initiatief. Aanvankelijk leidde dit nog 
niet tot gevaarlijke momenten, maar 
na een kwartier spelen was het toch 
even billen knijpen.

Bij een vrije trap ontdeed één van 
de aanvallers zich goed van zijn ver-
dediger maar zijn inzet was te zwak 
waardoor Henry Vreeman kordaat 
kon ingrijpen. Enkele ogenblikken 
later werd er opnieuw een lange bal 
gespeeld waarbij een aanvaller weg-
liep bij zijn verdediger, wederom was 
het niet raak. Driemaal is evenwel 
scheepsrecht en dat bewees de spits 
van Dierense Boys door uit een gelijk-
soortige situatie de 0-1 te scoren na 
een half uur. Sociï kreeg totaal geen 
vat op het spel. Een enkele vrije trap 
en een corner waren de enige wapen-
feiten, maar toch aan de rust werd er 
ook weinig meer weggegeven. 

Na de rust werd het spel van Sociï wat 
agressiever en werd er meer en eerder 
druk op de tegenstander gezet. Daar-
door kwam er automatisch ook veel 
minder druk op de goal van Sociï en 
ontstond er een meer gelijkwaardige 
wedstrijd. In de 60ste minuut zette 
de rechtsback van Dierense Boys een 
domme tackle in van achteren op Ray-
mon Golstein en kon inrukken met 
een rode kaart. Het vertrouwen in een 
goede afloop groeide daardoor bij So-
ciï en er kwamen kleine kansjes. In de 
78e minuut was het Maarten Rensink 
die een hoge bal voorwaarts gaf op 
Raymon Golstein die zijn lichaam 
goed gebruikte, de bal afschermde 
en oog in oog met de keeper goed af-
rondde; 1-1. Even later werd het nog 
mooier toen een voorzet van Gert-Jan 
Loman vanaf rechts werd gepromo-

veerd tot doelpunt doordat niemand 
zijn voet er meer tegenaan zette. De 
doelman leek hierdoor verrast en de 
bal rolde tergend langzaam het doel 
in. In de 85e minuut kneep één van de 
spitsen er tussenuit en zag Dubaern 
Besseling geen andere mogelijkheid 
dan aan de noodrem te trekken. He-
laas een penalty maar geen rode kaart 
aangezien ook Stefan Roording was 
meegelopen. De penalty werd goed 
binnengeschoten en de eindstand 
werd bepaald op 2-2.

Volgende week speelt Sociï uit tegen 
SHE, aanvang 14.00 uur.

Uitslagen 28 februari
Sociï D1 - VIOD D5; 3-6.
DZC ‘68 E5 - Sociï E1;3-15.
Pax E5 - Sociï E2; 3-2.
Sociï ME1 - Varsseveld ME1; 0-4.
Sociï F1 - Pax F3; 3-3.
Sociï F2 - VIOD F8; 1-6.

Uitslagen 1 maart
Sociï 1 - Dierense Boys 1; 2-2.
Sociï 2 - Pax 3; 1-7.
Sociï 3 - AZC 5; afg.
Brummen 8 - Sociï 4; 1-0.
Keijenburgse Boys 6 - Sociï 5; 4-0.
Rheden VR1 - Sociï VR1; 3-0.

Programma 4 maart
Sociï ME1 - SDUOC ME1

Programma 7 maart
Doetinchem D2 - Sociï D1.
Sociï E1 - Brummen E3.
Sociï E2 - EDS E2.
Dinxperlo ME1 - Sociï ME1.
Doetinchem F2 - Sociï F1.
DCS F7 - Sociï F2.

Programma 8 maart
SHE 1 - Sociï 1.
HC ‘03 - Sociï 2.
SCS 1 - Sociï 3.
Sociï 4 - Voorst 4.
Sociï 5 - EGVV 3.
Sociï VR1 - Zelhem VR1.

Vorden - Afgelopen vrijdagavond 
was Edwin Benne (ex- bondscoach 
en - international van het Neder-
lands Volleybalteam) te gast bij 
Dash om een clinic te geven voor 
alle Dash trainers.

Na een korte presentatie over het ko-
mende WK beach en EK dames (waar-
over binnenkort meer informatie op 
de Dash website) behandelde Benne 
diverse thema’s die door de trainers 
werden aangedragen. Daarbij put-
tend uit zijn lange ervaring als top-
coach en -speler.

Na dit theoretische deel stonden 12 
meiden van Dash D2, 3 en 5 klaar 
om als proefkonijnen te dienen. Na 
een warming up waarvan de meeste 
toeschouwers al spierpijn kregen, liet 
Benne vervolgens diverse trainings-
vormen zien waarbij de nadruk lag 
op bewegen en bal volgen. En bij bal 
volgen niet 1 maar vaak 2 en soms wel 
3 tegelijkertijd!

Na afloop werd er natuurlijk nog een 
groepsfoto gemaakt. Meer foto’s, ge-

maakt door Hans Gerritsen, zijn te 
zien in de fotogalerij op de website.
Al met al een zeer geslaagde clinic 
waarbij ook nog speciale dank naar 
Evelien Legtenberg en Gerard van 

Laar die het geheel voortreffelijk ge-
organiseerd hebben.
   

 ▶ www.vvdash.nl

Edwin Benne en de trainers van Dash

Ex-bondscoach en international van het Nederlands Volleybalteam te gast bij Dash

Edwin Benne schoolt Dash trainers bij

Wichmond - De welpen en pupil-
len van basisschool De Garve zijn 
weer een ronde verder. Zaterdag 28 
februari wonnen de welpen Chiem, 
Maurick, Rens en Stefan eerst een 
voetbalwedstrijd in Doetinchem. 
In de ‘winning mood’ reden ze met-
een door naar Harderwijk om mee 
te doen aan het schooldamtoernooi 
voor het Gelders Kampioenschap.

Het is niet wetenschappelijk be-
wezen, maar het lijkt erop dat je na 
eerst een fysieke prestatie geleverd te 
hebben, nog beter presteert.
Het lukte deze jongens namelijk 
om een beker mee naar huis te ne-
men, want ze eindigden op de derde 
plaats.

De pupillen Beerend, Duco, Lowie, 
Margot en Niels deden het ook erg 
goed. Zij moesten spelen in Putten 
en behaalden hier de elfde plaats van 
Gelderland.
Door deze knappe prestaties ver-
overden beiden teams een plaats in 
de halve finale om het Nederlands 
Kampioenschap. Deze halve finale 
zal op 11 april gespeeld worden.

Vanaf januari krijgen de kinderen 
elke vrijdagmiddag, tijdens hun 
lunchpauze, een extra training van 
de plaatselijke dammer Henk Klein 
Kranenbarg. Hiermee hopen de kin-
deren een mooie plaats te bereiken 
in de volgende ronde. Leerlingen druk met schooldamtoernooi

Dammers basisschool De Garve veroveren 
plaats in halve finale NK

Esther Tuinman kon in de 58ste minuut een tweede tegendoelpunt voorkomen

Ratti dames winnen in Groenlo
Kranenburg - Afgelopen zondag 
reisden de dames van Ratti af naar 
Groenlo. De thuiswedstrijd was 
toentertijd een uitslag van 6-5, een 
spannende wedstrijd. In Groenlo 
begon Ratti sterk, met meteen een 
kans in de eerste minuut.

Lianne ten Have kreeg de bal in de 
voeten voor de zestien, de bal ging he-
laas naast. Vijf minuten later viel het 
doelpunt aan de andere kant, 0-1. Al 
gauw kwam de wederaanval. Els Be-
renpas gaf een pass op Jessica ten Els-
hof, die vervolgens een schot op doel 
lost. De keepster schoot de bal tegen 
Ratti aanvalster Marieke Tuinman, die 
zo een doelpunt maakte, 1-1.
In de 25ste minuut kwam een grote 
kans, Els Berenpas legde de bal terug 
op Tessa Bruggink die de bal tegen de 

kruising schoot. De bal ging over en 
weer en er werden kansen gecreëerd. 
Voor rust kreeg Els Berenpas nog een 
grote kans, maar maakte deze niet af. 
Ruststand 1-1.

De tweede helft begon Ratti weer 
scherp, met meteen een schot op het 
doel. Tien minuten later zette Esther 
Menkveld de corner voor en Petra 
Wentink schoot de bal in het net: 2-1. 

In de 58ste minuut kregen de dames 
van Groenlo nog een grote kans maar 
dankzij Esther Tuinman kon een te-
gendoelpunt voorkomen worden.

Eén minuut na de aanval van Groenlo 
kreeg Marieke Tuinman een lange 
pass naar voren, waar zij de bal strak 
langs de keepster schoot, 1-3. Even la-
ter nam Laura Verstege een vrije trap, 
de bal kwam in de voeten van Jessica 
ten Elshof. Jessica schoot op het doel, 
maar ging net voor langs. Gelukkig 
was Petra Wentink alert en liep de bal 
in het doel, 1-4. In de 79ste minuut 
was er weer een aanval van Groenlo, 
maar deze werd naast het doel ge-
schoten. De laatste tien minuten wer-
den uitgespeeld en de stand bleef 1-4. 
Volgende week een thuiswedstrijd te-
gen de dames van Witkamp.

De tweede helft 
begon Ratti met 
een schot op doel
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info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Perceel landbouwgrond 
aan De Berkel, nabij de 
Oude Zutphenseweg te Vorden.
Oppervlakte: 1 hectare, 57 are en 20 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijving sluit donderdag 16 april 2015 
om 17.00 uur.

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij:
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld.
Telefoon 0575-462359

 

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

MAANDMENU
VOORGERECHT

Garnalencocktail
met whiskysaus

of
Heerlijk soepje naar keuze

Geserveerd met vers
gebakken stokbrood en boters

HOOFDGERECHT
Stoofpotje van rundvlees

of
Roodbaarsfilet

met vissaus apart geserveerd

Geserveerd met gebakken 
aardappelen, frietjes, 

verse groente en rauwkost

NAGERECHT
BASJE:

Roomijs met boerenjongens, 
advocaat en slagroom

€ 25,00

HAIR EN MAKE UP WORKSHOP
18 MAART EN 15 APRIL

hair &
make up
workshop

hair &
make up
workshop

Datum: 18 maart en 15 april  
vanaf 19.00 uur 

   en voorjaarsmake up

SINT MICHIELSSTRAAT 2B, 
7255 AP HENGELO GLD, T: 0575 465715 

EMAIL: INFO@MARTINEHAIRENBEAUTY.NL  
WWW.MARTINEHAIRENBEAUTY.NL

€ 15,-
inclusief
Goodybag
t.w.v € 25,-

Hengelo Gld

Zelhem

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL 
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL  

www.aerofitt.nl*Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op* Vraag naar de voorwaarden. ** Hengelo Gld 

Kom nu eenmalig kennismaken met 
Sportcentrum AeroFitt. Profiteer van één 
maand onbeperkt sporten voor maar 
€ 9,95 of  € 4,95 inclusief begeleiding.*

Start nu en 
overtuig jezelf!

Meld je aan voor 1 april om gebruik 
te maken van deze actie.  € 9,95

voor 1 maand 
sporten

 € 4,95
voor 1 maand 

sporten**
BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

 eenmalige
probeerprijs!

8-weekse Mindfulness cursus
Minder piekeren, maar genieten!

Startdatum dinsdag 24 maart, Kulturhus, Vorden

Voor informatie en aanmelden: www.demindfulnesszaak.nl
Ook voor Stiltedag 15 maart!

Catrien’s Kapperij bestaat 12,5 jaar en dat vieren we 
met een échte ladiesnight! Dit wil je niet missen!

Met o.a. modeshows, sauna, klankschalen sessies, 
sportlessen workshops, live 
muziek, hapje & drankje, lezingen, 
lingadvies, diverse kraampjes en een verloting!

Op vertoon van je toegangskaartje krijg je bij bin-
nenkomst een goodiebag. Deze kun je zelf vullen 
door leuke ‘goodies’bij de kramen op te halen!

VOORVERKOOP € 5,00 AAN DE DEUR € 7,50
Kijk op onze Facebook pagina voor de verkooppunten

Ladiesnight Catrien’s Kapperij

Deelnemende ladies zijn:

Catrien’s Kapperij Indoor 
Sport Vorden Podologie 
praktijk Vorden  Puur 

 Studio 
47, sieraden en woonaccessoires Lekker 
Leven voedingsadvies Mooi zo, steigerhout 
producten  BB optiek 
Puck wol A la Irma, nagels en make-up Bloem-
inn Goossens tweewielers Borculo Power Jewels, 
Annemearie Arendsen Iva Tuindecoraties & Meer, 
boeddha’s & tekstborden Vrouwentriatlon Ik voel me 

  Praktijk Balans PMU Mepal Kom es bie pommes 
Atelier 15 Schoonheidsspecialiste Eliana Windmöller 
Roodkapjes zoete inval 
Frinking The Flow  
Kwast Muziek van Sandra Ruijsink

14 maart 2014 - 19.00 tot 22.00 uur
Indoor Sport Vorden, Overweg 16, Vorden

 Oranjevereniging 
Vorden

opgericht juni 1898

Uitnodiging algemene ledenvergadering

17 maart 2015
    
Hierbij nodigen wij u van harte uit om de algemene ledenvergadering op dinsdag 17 maart a.s 
bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 en zal plaatsvinden bij Hotel Bakker te Vorden. 

Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 april 2014
 4. Ingekomen stukken/mededelingen
 5. Verslag Penningmeester
 6. Verslag Kascommissie (Gerrit Nijhuis ,2e keer, en Bennie Lebbink 1e keer)
 7. Verkiezing nieuw lid Kascommissie, t.v.v. Gerrit Nijhuis
 8. Jaarverslag Secretaris
 9. Verkiezing nieuwe leden van het Bestuur. Het Bestuur ius in het afgelopen jaar uitgebreid 

met een vertegenwoordiger van de Horeca, te weten René Jak. Het Bestuur stelt voor 

 10. Werven van nieuwe bestuursleden. Het Bestuur heeft de heren Eddy Menkveld en 
  Pascal ten Pas bereid gevonden in het Bestuur plaats te nemen als adspirant Bestuurslid. 

 12. Programma horeca
  De horeca maakt op deze avond haar programma voor Koningsdag 2015 bekend.
 13. Programma bestuur Koningsdag 2015
 14. Rondvraag
 15. Sluiting 
          We zien u graag op 17 maart
         Wim Sanders, secretaris



Muzikale middag Vorden
Vorden - De afdelingen Vorden en 
Wichmond/Vierakker van De Zon-
nebloem zijn al helemaal klaar voor 
de volgende muzikale middag op 
zaterdag 7 maart van 14.00 uur en 
duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Een middag voor iedereen met een 
lichamelijke beperking in het Dorps-
centrum in Vorden, waar Saskia Parel, 

zangeres, zangpedagoge en entertai-
ner een geweldig optreden zal verzor-
gen. Saskia Parel zingt bekende liedjes 
en iedereen kan naar hartenlust mee-
zingen. De Zonnebloem zorgt natuur-
lijk ook weer voor een hapje, drankje 
en de traditionele verloting. De zaal 
is open om 13.15 uur. Voor kaarten of 
meer informatie kunt u bellen met: 
0575-441975

   

‘Opmaat naar de Stille Week’ 
Dorpskerk Vorden
Vorden - De Stichting Vrienden van 
de Dorpskerk Vorden zet de traditie 
‘Opmaat naar de Stille Week’, in de 
aanloop naar Pasen, dit jaar weer 
voort met een tweetal geheel aan 
deze tijd gewijde concerten. 

Op zaterdag 14 maart om 19.30 uur 
wordt de Johannes Passion (BWV245) 
van Johann Sebastian Bach uitge-
voerd door het gezelschap FBach uit 
Tilburg. Een vertolking van Bach’s 
troostende meesterwerk in een intie-
me kleine zetting. 

De uitvoerenden zijn: Rianne Wil-
bers sopraan, Gabriëlle Nijhuis alt, 
Peter Vos tenor (evangelist en aria’s), 
Karel Barten bas (Christus), Mark El-
lis Gough bas (aria’s). Koor en Orkest 
van FBach uit Tilburg (www.FBach.
nl). Het geheel staat onder leiding van 
Arjan van Baest. Toegang € 20,- en 
jongeren t/m 16 jaar hebben gratis 
toegang.

Op zondag 22 maart aanvang 15.30 
uur is het concert ‘Pergolesi versus 
Arvo Pärt’, uitgevoerd worden de Pas-
sacaglia van Buxtehude, het Salve 
Regina in c-moll van Pergolesi voor 
sopraan (Elske te Lindert). Vervolgens 
het mystieke Pari Intervallo van Arvo 
Pärt en het indrukwekkende Stabat 
Mater, ook van Arvo Pärt, voor so-
praan (Elske te Lindert, alt (Ellen Pie-
terse) en tenor (Emile van der Peet). 
Het hele programma wordt begeleid 
door een strijkersensemble en conti-
nuo/orgel (Liga Vilmane). De toegang 
voor dit concert bedraagt € 13,00 en 
jongeren t/m 16 jaar hebben gratis 
toegang.

NB: Een combinatiekaart voor beide 
concerten kost € 30,00.
   

 ▶ Informatie en reserveren: www.
vriendenvandedorpskerkvorden.nl 
of u belt met 0575-556381

   

Battemse Revue komt naar 
Kulturhus Vorden
Vorden - “Mangs mo’j wat”. Op za-
terdagavond 14 maart treedt de Bat-
temse Revue op in Kulturhus Het 
Dorpscentrum te Vorden.

Na 11 voorstellingen in Bathmen met 
ruim 2.800 bezoekers volgen in 2015 
gastoptredens in de regio. Op 14 maart 
is Vorden aan de beurt. Om de revue 
te beschrijven kom je al snel bij de 
trefwoorden afwisseling, verrassing 
en snelheid terecht. Een revue ken-
merkt zich namelijk door korte afwis-
selende onderdelen. In hoog tempo 
volgen sketches, zang en dans elkaar 
op. Samen vormen ze een avondvul-
lend programma waarin humor, vro-
lijkheid en show voorop staan.

De Battumse Revue bestaat uit een 
groep van zo’n 40 enthousiaste me-
dewerkers. De helft van deze groep 

is tijdens de voorstellingen daadwer-
kelijk op toneel te zien: tijdens de 
sketches, zang- of dansnummers. De 
andere helft verricht minstens zulke 
belangrijke taken: zij zorgen voor de 
decors, het licht en geluid, de kleding, 
schmink, enzovoort. Door een nauwe 
en goedlopende samenwerking tus-
sen deze groepen, komt een mooie 
revue tot stand.Bent u nieuwsgierig 
geworden? Kom dan kijken naar de 
Battumse Revue! Het belooft een ge-
weldig mooie avond te worden met 
veel vreugde, plezier en veel genot.

Kaarten zijn verkrijgbaar in Kulturhus 
Het Dorpscentrum en bij de Bruna. 
Deze kosten 10 euro. Vol is vol. De zaal 
is op 14 maart vanaf 19.15 uur open. 
Het optreden begint om 20.00 uur. Zie 
ook advertentie elders in deze editie 
van Contact.

   

The Heinoos jaar na dato 
opnieuw bij Café De Tol
Wittebrink - Op een dag na precies 
een jaar geleden speelden ze Café 
De Tol plat en ook dit jaar mogen ze 
niet ontbreken op de lijst van optre-
dende artiesten.

Ze breien de meest fantastische hits 
uit de jaren ‘60,’70 en ‘80 op hun ge-
heel eigen wijze aan elkaar. Nummers 
van ABBA, Queen, The Sweet, Mud, 
Nena, The Police en vele, vele ande-
ren. Hits uit vervlogen tijden, num-
mers die je vaak wel kent maar al jaren 
niet meer hebt gehoord, komen alle-
maal voorbij en worden regelmatig af-
gewisseld met eigen nummers in het 
Nederlands of in het dialect.
Ook medleys van onder andere The 
Beach Boys, The Beatles en lek-
kere feestkrakers passeren de revue. 
Het typische, pittige Heinoos-sausje 
waarmee ze het één en ander steevast 
overgieten, maakt het allemaal nog 
lekkerder.

Coverbands, je hebt ze in alle soorten 
en maten, maar de overeenkomsten 
zijn over het algemeen talrijker dan 
de verschillen. Dus wie zit er nog op 

een standaardband te wachten als er 
een prettig gestoorde live-band voor 
handen is die dat soort muziek op 
een aanstekelijke wijze combineert 
met een pittige presentatie en een ge-
zonde dosis humor en die bovendien 
een uiterst beweeglijk gezelschap is? 
The Heinoos kortom, zijn er voor ie-
dereen die herkenning wil, maar toch 
de pure rauwheid van een échte band 
wil voelen.

Elk jaar toert de band met een groten-
deels vernieuwde show door het land. 
Met een goed uitgekiende lichtshow 
en een absoluut onvoorspelbaar hi-
trepertoire brengen The Heinoos vol-
gens eigen woorden ‘structurele cha-
os’. De band bestaat uit Erik van ‘t Holt 
(zang/gitaar), Jan Kolkman (zang/
gitaar), Marco Mepschen (drums) en 
Remco Keizer (zang/basgitaar).

Wie The Heinoos wil horen, zien, wil 
swingen en mee wil zingen kan op 
zondag 8 maart om 16.00 uur terecht 
bij Eet- en muziekcafé De Tol in de 
Wittebrink. De entree bedraagt € 5,-- 
per persoon.

Warnsveld - U geeft uw paard het 
beste voer en verzorgt het dier per-
fect. Maar bent u ook zo begaan met 
het welzijn wanneer u het dier met 
de paardentrailer vervoert? Veel 
paardenhouders niet. Menig trailer 
verkeert in slechte tot soms erbar-
melijke staat van onderhoud en is 
een gevaar voor mens en dier.

Defecte remmen, een verrotte bodem, 
scheuren in de banden, een versleten 
koppeling: de technische staat van 
paardentrailers laat - mede door de 
crisis en het ontbreken van een ver-
plichte (APK)keuring - nogal eens te 
wensen over. De gevolgen kunnen 
groot zijn. Wanneer het paard tijdens 
het rijden door een verrotte vloer zakt, 
kan het dier zich gevaarlijk verwon-
den en zelfs verongelukken. En als de 
remmen het in een noodsituatie be-
geven, drukt de trailer de trekkende 
auto zomaar tientallen meters door. 
Om het over de gevolgen van een 
klapband nog maar niet te hebben... 
Wie rondrijdt met een paardentrailer 
met mankementen, neemt niet alleen 
flinke risico’s voor mens en dier, maar 
maakt ook kans op een flinke boete. 
U voorkomt ongelukken en bespaart 
geld, wanneer u met een paardentrai-
ler op stap gaat die technisch ok is.

Gratis paardentrailercontrole
Om zekerheid te krijgen over de vei-
ligheid van uw paardentrailer, wor-
den in maart voorafgaand aan het 
wedstrijd- en recreatieseizoen weer 
de bekende paardentrailercontrole-
dagen gehouden bij de verschillende 
vestigingen van De Witte Smid: op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 maart in Arn-
hem, op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart 
in Raalte, op vrijdag 13 en zaterdag 14 
maart in Hengelo (Ov.) op vrijdag 20 
en zaterdag 21 maart in Warnsveld en 
op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart in 
Aalten.

Tijdens de controle wordt de paar-
dentrailer op meer dan 25 punten 
beoordeeld, zoals de oplooprem, de 
banden, het chassis, de verlichting, de 
achterklep, het hang- en sluitwerk, de 
wanden en de bodem. 
Vooral de banden en de bodem zijn 
zorgenkindjes. Veel banden zien er 
als nieuw uit, maar zitten boordevol 
haarscheurtjes. Deze kunnen resulte-
ren in een klapband. De bodem kan 
zo verrot zijn, dat het paard er door-
heen zakt. Ook tijdens het rijden. Een 
paardentrailercontrole door De Witte 
Smid is helemaal gratis en verplicht u 
tot niets.

Persoonlijke toelichting
Na afloop van de controle vertelt de 
keurmeester u exact wat er aan de 
trailer mankeert, laat het euvel zien en 
vertelt wat u moet doen om het te ver-

helpen. Wanneer u dat wilt, kunnen 
de monteurs van De Witte Smid de re-
paratie ook uitvoeren. Hiervoor kunt 
u tijdens de controledag een afspraak 
maken. U krijgt na de keuring een 
keuringsrapport. Met de paardentrai-
lercontroledagen wil De Witte Smid 
een bijdrage leveren aan de bedrijfs-
zekerheid van paardentrailers, de ver-
keersveiligheid en het dierwelzijn.

Wanneer u uw paardentrailer wilt 
laten controleren tijdens één van de 
paardentrailercontroledagen bij De 
Witte Smid, moet u zich in verband 
met de verwachte belangstelling voor-
af wel even aanmelden via telefoon 
(0575) 43 12 04. De controle is hele-
maal gratis en verplicht u tot niets.
   

 ▶ www.wittesmid.nl

Vorden - Zaterdagavond 28 februari beleefden liefhebbers van muziek een 
geweldig sfeervolle avond in ‘t Proathuus. Daarnaast kraakten de deelne-
mers van de popquiz veel muzieknoten om de kennisvragen, gesteld door 
Tom Blomberg te beantwoorden en zo de punten te verdienen.

De quiz bestond uit vijf ronden. Per 
thema liet Tom Blomberg verschil-
lende, herkenbare muziekfragmenten 
horen. Deelnemende teams waren De 
Rutten, Team Zonder Naam (TZN), 
Linderockers, Piet Paaltjes, Plotseling 
Boys en Wah woi dan. 

Op de verschillende categorieën 
zetten de teams hun joker in, wat 
het puntenverloop extra spannend 
maakte. De deelnemende teams her-
kenden de fragmenten en schreven 

de titel en naam van de artiest op de 
lijst, maar het ging ook om de parate 
kennisvraag. Wat was de naam van de 
zanger, welke titels gingen vooraf aan 
deze hit of voor welke bioscoopfilm is 
deze muziek geschreven?

Bijzonder hilarisch was de Masker 
Op? Masker Af!-ronde, waarbij van elk 
team één persoon naar voren kwam 
en met het masker de antwoorden 
moest geven op een stelling. Al na 
de eerste vraag, over de optredens 

van Anouk dit jaar, stond nog maar 
één deelneemster vooraan. Alleen zij 
haalde extra punten binnen voor haar 
team. Tom Blomberg vervulde niet al-
leen de rol als quizmaster, maar ook 
die van jury. Daarom zat hij na elke 
ronde met de stapel formulieren op 
schoot de antwoorden na te kijken. 
Tijdens de pauzes moesten de teams 
de titels raden van vier verborgen LP-
hoezen. Op het scorebord werden 
daarna de punten opgeteld.

Henk en Marga van ‘t Proathuus geno-
ten van deze gezellige avond. Zij kre-
gen extra complimenten van twee in 
Zoetermeer wonende Hagenaars. “We 
hebben het nog nooit meegemaakt, in 
zo’n plaatselijk café waar de tijd stil 
heeft gestaan en we ons wanen in de 
jaren ‘60. Het leek ons onwijs leuk 
om een keer mee te doen. We hebben 
hier ontzettend lekker gegeten. Het is 
gastvrij,” zo zeiden zij. Een van hen gaf 
dit weekend cadeau aan zijn broer, als 

tip van hun zus. De broers logeerden 
in Bed & Breakfast ecoLinde en fiets-
ten ook de Achtkastelenroute op een 
tandem. “Tot nu toe kan onze dag niet 
stuk,” lachen zij. “Het is hier rustig, ge-
moedelijk, ongedwongen. Ik ken nie-
mand, maar het lijkt alsof ik ze al heel 
lang ken.” Na een stevige strijd ein-
digde het ‘Team Zonder Naam’ (TZN) 
uit Doetinchem als winnaars. Zij be-
haalden 137 punten. Ze onttroonden 
de winnaars van vorig jaar, ‘Linderoc-
kers’, die 107 punten behaalden.

De popquiz van Tom Blomberg (l.) met de Masker Op? Masker Af!-ronde.

Grondige controle van een paardentrailer.

Tom Blomberg’s Popquiz      
gewonnen door Team Zonder Naam

Hoe veilig vervoert u uw paard?

Slecht onderhoud paardentrailer gevaarlijk

Bijzonder hilarisch 
was het Masker 
Op? gedeelte

11



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

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

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

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

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 
één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 84. 

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: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Op 26 februari 2015 brachten wij als 
gemeentelijke organisatie en vele 
inwoners, vertegenwoordigers van 
Bronckhorster organisaties, brand-
weer, politie en vele anderen een 
laatste groet aan onze burge-
meester, Henk Aalderink, die op  
19 februari overleed. Op weg naar 
de afscheidsdienst reed de rouw-
stoet langs het gemeentehuis en 
hield een moment stil bij de hoofd-
ingang. Op dat moment brak heel 
even het zonnetje door, hoe mooi. 
Het voelde als een glimlach, een 
knipoog van de man die met zoveel 
toewijding en plezier boegbeeld was 
van onze  gemeente.

Afscheidsdienst
De afscheidsdienst in het conferen-
tiecentrum bij de Betteld in Zelhem 

die daarna volgde, was waardig en 
bijzonder. Ca. 800 mensen woonden 

de plechtigheid bij. Drie wijkagenten 
van politie en drie postcommandan-

ten van de brandweer droegen de 
kist naar binnen. Als burgemeester 
was hij verantwoordelijk voor de 
openbare orde en veiligheid in de 
gemeente en de veiligheidsdiensten 
lagen hem dan ook nauw aan het 
hart. 
In de toespraken die volgden, klon-
ken warme woorden voor hem als 
echtgenoot, vader en opa, als  collega, 
burgervader, bestuurder en vriend. 
Met grote bewondering spraken de 
sprekers over de energie, lef en visie 
die Henk Aalderink aan de dag legde 
om iets te bereiken. En dat is hem op 
veel fronten gelukt. Het liefst betrok 
hij iedereen bij zijn  plannen, want 
‘iedereen erbij’ was zijn motto. Een 
mensenmens was hij. Wij zijn trots 
op hem en denken in goede herinne-
ring aan hem terug.

Laatste groet aan burgemeester Henk Aalderink

Op 20 en 21 maart 2015 is weer de 
landelijke, grootscheepse vrijwilli-
gersactie NL DOET. Deze actie zet 
vrijwilligerswerk in de schijnwerpers 
en activeert tienduizenden Nederlan-
ders om een dag(deel) de handen uit 
de mouwen te steken voor een goed 
doel: sociaal Nederland. Helpt u mee 
op 20 en 21 maart?

B en w steken de handen uit de mou-
wen op 21 maart. Wethouder Engels 
verricht onderhoudswerkzaamheden 
bij dorpshuis De Korenaar in Halle. 
Wethouder Spekschoor is vrijwilliger 
bij de werkzaamheden op het park 
De Bleijke in Hengelo en de wethou-
ders Peppelman en Seesing helpen 
mee bij de onderhoudswerkzaam-
heden bij zorgboerderij De Bult in 
Toldijk. 

Ook u bent van harte welkom om 
mee te doen aan NL DOET en wellicht 
willen ook vrienden en kennissen 
best helpen. Overal is wel een klus 
die nog geklaard moet worden en 
waarvoor handen nodig zijn. Een 
greep uit de klussen die zijn aange-
meld op www.nldoet.nl:
• Zomerklaar maken van zwembad 

Het Elderink in Hengelo (Gld)
• Maken van lange tafels voor bio-

zorgkwekerij Aaldering-De Stek in 
Zelhem

• Opknappen boerderijtuin bij Zorg-
boerderij Groot Windenberg in 
 Vorden

• Een bosdecor maken voor voor-
stelling van Zanglust Drempt in 
Drempt

Aanmelding voor deelname aan de 
uitvoering van een klus kan via www.
nldoet.nl of scan de QR-code. Op deze 
website vindt u ook 
meer informatie 
over de vrijwilli-
gersklussen bij u in 
de buurt.

NL DOET 2015
Doet u mee?

Samen groene energie opwekken. 
Samen werken aan een duurzame 
en energieke Achterhoek. AGEM, de 
groene energieleverancier in de 
Achterhoek, zoekt enthousiaste 
‘groene’ koplopers die initiatief 
 willen nemen om samen zelf 
 energie op te wekken. Bent u dat? 
Op 16 maart 2015 organiseert 
AGEM in samenwerking met de 
gemeente, ZonOpNederland en 
Duurzaam4Life een bijeenkomst 
voor ‘groene’ koplopers in Zelhem, 
oftewel inwoners die graag mee-
denken over duurzame energie- 
initiatieven. Tijdens deze informa-
tiebijeenkomst bespreken we met 
de aanwezigen kansen en concrete 
stappen om dit in Zelhem te realise-
ren.

Zelf groene stroom opwekken 
wordt in het dorp al heel concreet: 
de gemeente stelt het dak van de 
gemeentewerf aan de Kampweg 2 
ter beschikking aan particulieren 
die met zonnepanelen zelf energie 

willen opwekken! Dit onderwerp 
komt tijdens de avond ook zeker 
aan bod. 
 
Bent u een groene koploper, wilt u 
zelf groene stroom opwekken en 
wilt u meepraten over organiseren 
van gezamenlijke initiatieven in 
 Zelhem? Geef u dan vóór 12 maart 
2015 op door een e-mail te sturen 
naar info@agem.nu ovv ‘Duurzaam 
Zelhem’. De avond is op 16 maart 
2015 om 20.00 uur in ‘t Witte Paard 
op de Ruurloseweg 1 in Zelhem. 
Graag tot dan!

Zelhem zoekt ‘groene’ koplopers!
Interesse om mee te denken over 
 duurzame energie in en rondom Zelhem?

In Europa moeten beroepschauffeurs 
elke 5 jaar 35 uur nascholing volgen 
om het C en/of D rijbewijs beroeps-
matig te mogen gebruiken. Chauf-
feurs met een C en/of D rijbewijs 
geboren vóór 1 juli 1955, zijn tot op 
heden vrijgesteld van deze nascho-
lingsplicht. Het bewijs van vakbe-
kwaamheid (de zogeheten code 95) 
wordt bij deze groep chauffeurs 
sinds 2008  automatisch op het rij-
bewijs aangebracht. Per 1 juni 2015 
verandert dit. 

Deze vrijstelling is strijdig met de 
Europese richtlijn vakbekwaamheid 
bestuurders. Dit betekent dat de 
groep beroepschauffeurs geboren 
vóór 1 juli 1955 vanaf dat moment 
niet langer is vrijgesteld van de 

nascholing en dat code 95 niet langer 
automatisch op het rijbewijs wordt 
vermeld.

Als code 95 nog niet op uw rijbewijs 
is vermeld, kunt u tot 1 juni code 95 
op het rijbewijs krijgen door:
• Vroegtijdige verlenging. U moet 

wel een nieuwe verklaring van 
 geschiktheid overleggen. De zoge-
naamde eigen verklaring.

• Vervanging. Zonder nieuwe verkla-
ring van geschiktheid, dan houdt 
het rijbewijs de oorspronkelijke 
geldigheidsduur.

Houdt u er rekening mee, dat het ver-
krijgen van een nieuwe verklaring 
van geschiktheid in sommige geval-
len 2 tot 3 maanden kan duren. Wij 

adviseren u om de eigen verklaring 
zo spoedig mogelijk bij het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in te 
dienen.

Code 95 op rijbewijs beroepschauffeurs



Op 21 maart a.s. houden de Wild-
beheereenheden Hengelo, Steende-
ren, Zelhem, de Werkgroep Zwerf-
vuildag Vorden, buurtvereniging Oos-
terwijk, belangenvereniging Varssel, 
Stichting Wandelpaden Hummelo en 
Keppel en de dorpsbelangenorgani-
satie in Hummelo weer een zwerf-
vuilschoonmaakactie voor het 
buitengebied. 

Iedereen wil toch in een schone 
omgeving wonen of recreëren? 
Steeds meer mensen ergeren zich 
aan zwerfvuil in hun woonomgeving. 
Toch kan het heel simpel zijn met 
elkaar af te spreken om afval te 
brengen waar het hoort, in de afval-
bak. 

De gemeente stimuleert en onder-
steunt initiatieven van inwoners om 
de eigen leefomgeving schoon te 
houden. Wij zorgen ervoor dat alle 
deelnemers de benodigde materialen 
krijgen om veilig schoon te kunnen 
maken, zoals afvalknijpers, werk-
handschoenen en vuilniszakken. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 21 maart a.s. wil-
len helpen schoonmaken, kunnen 
zich aanmelden vóór 15 maart a.s. 
via de hieronder aangegeven con-
tactpersonen.
• buitengebied Hengelo: de heer 

J. Weenk, tel. (06) 12 90 48 06
• buitengebied Hummelo: de heer 

H. ten Zijthoff, tel. (0314) 38 16 88
• buitengebied Vorden/Kranenburg: 

mevrouw R. van Vleuten, tel. (0575) 
55 33 57 en mevrouw W. Voerman, 
tel. (0575) 55 21 33

• Wichmond/Vierakker: de heer 
J. Rietman, tel. (0575) 44 19 99 

• buitengebied Steenderen: de heer 
F. Janssen, tel. (0575) 44 14 92 

• buitengebied Zelhem: de heer E. 
Colenbrander, tel. (0314) 62 52 67

• buitengebied Hummelo en Keppel: 
de heer G. van Heusden, op 21 
maart melden bij eethuis de Olde 
Schole in Laag-Keppel

Vindt u het ook belangrijk in een 
mooie, schone omgeving te wonen? 
Doe dan mee aan de zwerfvuil-
schoonmaakactie op 21 maart! 
Vele handen maken immers licht 
werk.

Bronckhorst buitengewoon schoon

Zwerfvuilschoonmaakactie op 
zaterdag 21 maart a.s. 

Daar werkt u toch ook aan mee…

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente 

maakt hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren wij 

u over wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stel-

len. Dit gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook 

via deze gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en 

gesprekken. Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handi-

ge info voorbij komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u: 

Het overlijden van Henk Aalderink heeft veel losgemaakt. Hij stond altijd 
open voor vernieuwing en was dan ook al snel actief op sociale media. Zijn 
overlijden zorgde op facebook en twitter voor vele mooie en respectvolle 
reacties. Fijn! Het bericht van zijn overlijden is ons meest bekeken bericht 
sinds we als gemeente hierop actief zijn.

Bronckhorst is prachtig, als 
inwoner weet u dat natuurlijk 
ook allang! Gelukkig zijn er 
verschillende onder u die dat 
regelmatig fotograferen en 
via bijvoorbeeld twitter met 
ons delen. Wat te denken van 
dit mooie plaatje van 
@wolly_a. Super!

 Tweets van de maand

Burgemeester Aalderink overleden
Helaas bereikte ons zojuist het trieste bericht dat onze burge-
meester Henk Aalderink op 65-jarige leeftijd thuis in bijzijn 
van zijn familie in Steenderen is overleden.
Henk Aalderink (VVD) was sinds 2005 onze trotse burgemees-
ter die zich met een enorme bevlogenheid, enthousiasme en 
betrokkenheid inzette voor Bronckhorst en haar inwoners. Hij 
was boven alles een mensenmens die naast zijn inwoners 
stond in mooie en in moeilijke tijden. Een burg...
Meer weergeven

Aankomend weekend begint de 
maand maart. De maand waarin de 
officiële lente begint, de tempera-
tuur langzaam begint te stijgen en 
de eerste tekenen van het voorjaar 
zichtbaar worden. Kortom: de 
maand waarin onze natuurlijke 
omgeving weer tot leven komt.

‘Maart bespaart’
VerduurSaam (Stichting Achterhoek 
Duurzaam Verbouwen) wil onze 
omgeving hier graag een handje bij 
helpen onder het motto ‘maart 
bespaart’. VerduurSaam nodigt u uit 
om gedurende de maand maart 
bewuster met uw energieverbruik 
om te gaan en hierin zoveel mogelijk 
te besparen. En dat hoeft helemaal 
niet moeilijk te zijn!

Dagelijks een energie bespaartip
Gedurende deze maand geeft 
 verduurSaam dagelijks handige 

bespaartips. Deze tips kunt u direct 
gebruiken in en rond uw huis. Ook 
laten de tips direct zien wat u kunt 
besparen op uw energierekening. 
Kijk daarom dagelijks op Twitter/
@verduurSaam en op  Facebook/
verduurSaam.

Gebruik #maartbespaart en win 
een adviesgesprek!
Natuurlijk zijn ook uw eigen 
bespaartips welkom! VerduurSaam 
nodigt u uit om uw bespaartip te 
delen, via Twitter met de hashtag 
#maartbespaart of laat een bericht 
achter op Facebook. De leukste 
bespaartip wint een gratis 
 verduurSaam-adviesgesprek t.w.v. 
€50,-!

Themadagen
Ook zijn in maart een aantal speciale 
themadagen rondom energiebespa-
ring en duurzaamheid. 

Zo is 22 maart uitgeroepen tot 
Wereld Waterdag en wordt op 28 
maart het jaarlijkse Earth Hour 
georganiseerd. Hierbij wordt ieder-
een opgeroepen om een uur lang de 
verlichting en elektronische appara-
tuur uit te doen en zo energie te 
besparen. Houd daarvoor ver-
duurSaam goed in de gaten! 

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over het 
besparen van energie en wat u hier-
in kunt doen op www.verduursaam.
nl of neem contact op via 
info@verduursaam.nl of tel. (0900) 
20 21 020. VerduurSaam: start 
 vandaag, geniet morgen!

VerduurSaam themamaand: ‘maart bespaart’

In maart/april 2015 organiseert de 
gemeente vijf bijeenkomsten voor 
medewerkers die werkzaam zijn in 
het sociale domein in Bronckhorst. In 
een ontspannen  setting kennismaken 
met de sociale teams en andere par-
tijen in het maatschappelijk veld 
staat hierbij centraal. Zowel profes-
sionals (zoals eerstelijnszorg, 
wijkverpleegkun digen, ergothera-
peuten, casusmanagers en zorgcoör-
dinatoren) als bestuurders van vrij-
willigersorganisaties zijn van harte 
welkom!

Sinds we vanaf 2015 vanuit het rijk 
veel nieuwe taken op het gebied van 
zorg en  welzijn overgeheveld kregen 

werkt de gemeente met vijf sociale 
teams. Voor elk team organiseren we 
één bijeenkomst. De bijeenkomsten 
starten met een korte introductie 
door de consulenten van het betref-
fende sociaal team. Daarna gaan we, 
aan de hand van een aantal thema’s 
en vragen die er leven, met elkaar in 
gesprek.

Aanmelden
Organisaties en medewerkers die bij 
ons bekend zijn hebben een uitnodi-
ging ontvangen. Heeft u geen uitnodi-
ging gehad maar werkt u wel in het 
gebied van zorg en welzijn in Bronck-
horst? Dan bent ook u natuurlijk van 
harte welkom! Via een aanmeldformu-

lier op www.bronckhorst.nl/sociale-
teams kunt u zich aanmelden. We 
horen graag uiterlijk 9 maart of u 
aanwezig bent bij één van de bijeen-
komsten. 

Hopelijk tot  ziens bij één van de 
 Sociaal Café   bijeenkomsten! 

Uitnodiging bijeenkomsten Sociaal café
Voor professionals en vrijwilligers in het sociaal domein 

Data en locaties Datum Tijdstip Locatie

Sociaal team Oost Maandag 16 maart 15.30 – 17.30 uur                 Sporthal De Brink
   Stationsplein 8-12 in Zelhem
Sociaal team Zuid Maandag 23 maart 15.30 – 17.30 uur                 Dorpshuis Drempt
   Kerkstraat 89 in Drempt
Sociaal team Midden Maandag 30 maart 15.30 – 17.30 uur                 Gemeentehuis
   Elderinkweg 2 in Hengelo (Gld)
Sociaal team West Maandag 20 april 15.30 – 17.30 uur                 Café-restaurant Den Bremer
   Zutphen-Emmerikseweg 37 in Toldijk
Sociaal team Noord Dinsdag 21 april 14.30 – 16.30 uur Dorpscentrum Vorden
  (let op: afwijkende tijd!) Raadhuisstraat 6 in Vorden

B en w willen vanaf de zomer 2015 
een externe ombudsman benoemen 
voor de behandeling van klachten 
van inwoners. De nieuwe zorgtaken 
die sinds 1 januari bij de gemeente 
liggen en het vertrek van de huidige 
interne klachtenadviseur waren 
 aanleiding om onze klachtenproce-
dure opnieuw te bekijken. We vinden 
het belangrijk dat klachten op een 
zorgvuldige en onafhankelijke wijze 
worden afgehandeld. De raad beslist 
in maart over dit plan van b en w, zie 
in de rubriek Uit de raad. 

Huidige situatie
Op dit moment starten wij als inwo-
ners met een klacht komen eerst de 
interne procedure op. Deze interne 
procedure wordt echter uitgevoerd 
door een externe adviseur, wat 
 verwarrend kan zijn. In het geval de 
interne klachtenprocedure niet tot 
het gewenste resultaat leidt, wordt 

de klacht voorgelegd aan een externe 
klachtencommissie, die een advies 
uitbrengt.  

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie wordt de inter-
ne klachtenprocedure afgehandeld 
door twee adviseurs uit de gemeen-
telijke organisatie. Voor de externe 
procedure wordt voor een periode 
van 6 jaar een ombudsman/-vrouw 
benoemd, die alle soorten klachten 
behandelt. Over de benoemings-
procedure volgt later meer info.

Gemeente start met 
ombudsman/-vrouw voor 
 behandeling van klachten

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

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

Gevonden en verloren voorwerpen



Uit de raad
Raadsvergadering 
5 maart 2015

In verband met de uitvaart van Henk 
Aalderink is de raadsvergadering 
van 26 februari verzet naar 5 maart. 
De openbare vergadering begint om 
20.00 uur. U bent van harte welkom 
om deze vergadering bij te wonen. 
De raad start de vergadering met 
een korte herdenking aan/terugblik 
op hun voorzitter Henk Aalderink. 
Over de agendapunten heeft u al 
eerder uitgebreid kunnen lezen op 
deze gemeentepagina’s, maar hier-
bij nog even in het kort: 
• Verhogen schoorsteen De Hoop 

Mengvoeders BV Zelhem
 Mengvoederbedrijf De Hoop in Zel-

hem wil gefaseerd de bestaande 
schoorsteen op het hoofdgebouw 
van 31 meter verhogen tot maxi-
maal 51 meter. De raad wordt 
 gevraagd te verklaren tegen het 
verhogen van de schoorsteen geen 
bedenkingen te hebben, zodat 
 Gedeputeerde Staten van Gelder-
land de vergunning kunnen ver-
lenen

• Deelname aan project Breedband 
Buitengebied Achterhoek

 In grote delen van het buitenge-

bied in de Achterhoek blijkt aanleg 
van glasvezel voor marktpartijen 
commercieel niet interessant. Een 
snelle internetverbinding is voor 
de leefbaarheid in het buiten-
gebied en de concurrentiepositie 
van bedrijven die hier gevestigd 
zijn, van groot belang. De Achter-
hoekse gemeenten, Lochem, 
Doesburg en de provincie Gelder-
land slaan de handen inéén en 
gaan een glasvezelmaatschappij 
oprichten voor de aanleg van glas-
vezel in de ‘witte gebieden’. B en w 
vragen de raad voor € 7.098.892 
garant te staan voor dit project en 
€ 120.000 beschikbaar te stellen 
voor de uit te voeren vraagbunde-
ling en uitvoeringskosten 

• Verordening winkeltijden 
 gemeente Bronckhorst 2015

 De raad wordt gevraagd de veror-
dening winkeltijden 2015 vast te 
stellen. De belangrijkste aanpas-
sing in deze geactualiseerde 
 verordening is de openstelling van 
winkels en straatverkoop op 
 zondagen met uitzondering van 
feestdagen

• Verordening Participatieraad 
2015

 Per 2015 zijn de nieuwe wetten 
Wmo 2015 en de Participatiewet 
van kracht geworden. Gezien de 
wijzigingen in de wetten en de 
looptijd van de Participatieraad 
vragen b en w de raad om de 
 verordening voor de Participatie-
raad aan te passen. Zij krijgen nu 
de bevoegdheid om het college te 
adviseren op het hele sociale ter-
rein, dus bijvoorbeeld ook over de 
jeugdwet of schuldhulpverlening

Commissievergadering 
12 maart
• Bestemmingsplan Buitengebied 

Vierakkersestraatweg 19, 19A 
en 19B Vierakker

 B en w vragen de raad dit bestem-
mingsplan over een functieveran-
dering van een woonbestemming 
naar een niet-agrarisch bedrijf om 
de huidige situatie te legaliseren 
aan de Vierakkersestraatweg 19, 

19A en 19B in Vierakker, ongewij-
zigd vast te stellen.

• Begroting Gemeenschappelijke 
regeling IJsselgraaf

• Interne (bejegenings-)klachten-
afhandeling 2014

 De raad krijgt hiermee een over-
zicht van in 2014 ingediende beje-
geningsklachten. Het gaat in totaal 
om 15 klachten. In 2013 waren dit 
er 4, in 2012: 16; in 2011: 26. 

 3 klachten zijn ingetrokken en  
4 klachten zijn nog in behandeling 
bij de commissie Beroep en 
 Bezwaar. 5 klachten zijn afgedaan 
via een gesprek door het afde-
lingshoofd, 3 klachten zijn afge-
daan via een gesprek met de 
 wethouder en/of directeur. In 
t otaal zijn 2 klachten gegrond 
 verklaard en daarvan wordt beke-
ken waar verbeteringen in de 
dienstverlening mogelijk zijn.

• Procedure klachtenafhandeling
 B en w vragen de raad akkoord te 

gaan met een nieuwe procedure 
voor de afhandeling van klachten. 
Zie voor meer informatie hierover 
elders op deze gemeentepagina’s    

• Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet

 De raad wordt gevraagd deze 
 verordening vast te stellen. Hier-
mee willen we op een zorgvuldige 
wijze en volgens de wettelijke 
 eisen een loonwaardemeting uit-
voeren voor mensen die niet in 
staat zijn om het minimumloon te 
verdienen

Volg de raadsvergadering 
live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
 hiervoor dus niet meer per se naar 
het gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of  
griffie@bronckhorst.nl.
Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda van de 
raads- en commissievergadering  
staan, verwijzen wij 
u naar www.bronck-
horst.nl/Gemeente-
raad of scan de  
qr-code.

Jan Ditzel en Helmig van der Kolk zijn 
gebiedsambtenaren voor Bronckhorst 
Zuid (Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel, 
Voor- en Achter-Drempt en Eldrik). Zij 
zijn regelmatig in het gebied te vinden 
om u wegwijs te maken, handige tips aan 
de hand te doen en goed te weten wat er 
in de dorpen speelt. 

Om nog gemakkelijker met u in contact 
te komen, zijn ze (bij toerbeurt) vanaf  

6 februari bij wijze van proef iedere vrij-
dag van 09.00 tot 11.00 uur aanspreek-
baar in de ruimte van het sociale team 
in het gezondheidscentrum in Hoog-
Keppel. 
• Ideeën voor uw woonomgeving, maar 

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

• Iemand nodig om mee te denken over 
het organiseren van een bijeenkomst/
activiteit?

• Weten wat er in omliggende dorpen 
gebeurt als het gaat om uw plannen/
initiatieven en hoe u daarvan kunt 
 leren of er welicht bij aan kunt haken?  

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

Loop binnen bij gebiedsambtenaren Jan en Helmig
In gezondheidscentrum Keppel vrijdags tussen 09.00-11.00 uur

Bekendmakingen 

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

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

Baak:
• Beukenlaan 18, verand eren inrichting, melding beoordeeld
• Wichmondseweg 11D en 11E, vergroten 2 woningen, besluit genomen

Drempt:
• Binnenweg 7, verbouwen woning, besluit genomen
• Zomerweg 28, uitoefenen van een horecabedrijf, besluit genomen

Halle:
• Landstraat 8, afgraven en egaliseren stuk weiland, besluit genomen

Hengelo (Gld):
• Entweg 2 t/m 8 (even), gewijzigd bouwen 4 woningen, aanvraag ontvangen
• Kerkstraat (parkeerplaats achterzijde NH-kerk), innemen standplaats, besluit genomen
• Raadhuisstraat 1, 1A, 1B, veranderen restaurant, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 92A, realiseren kantoorfunctie en zakelijke dienstverlening, onherroepelijk 

 bestemmingsplan
• Slotsteeg 18, bouwen woning, procedure termijn verlengd
• Waarleskamp 18, verbouw garage, aanvraag ontvangen

Hoog-Keppel:
• Burg. Van Panhuysbrink 11, wijzigen gebruik kerkgebouw, aanvraag ingetrokken

Steenderen:
• Molenkolkweg 27, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Hoetinkhof 101, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
• Vorden, Kerkhoflaan 4, kappen beuk, aanvraag ontvangen
• Kerkstraat 2, organiseren zomeravondconcert, besluit genomen
• Zomervreugdweg nabij nr. 5, kappen boom, besluit genomen

Wichmond:
• Lankhorsterstraat 5, kappen 2 berken, vergunningsvrij

Zelhem:
• Groen van Prinstererstraat 40, kappen 5 bomen, aanvraag ontvangen
• Keijenborgseweg 1, organiseren Weissenbrink Wein & Bier Fest, besluit genomen
• Kroezekampweg 1A, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Piet Mondriaanstraat 3, verbouwen woning, besluit genomen
• Ruurloseweg 30Z 94, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• Terborgseweg, 10, kappen eik, vergunning geweigerd
• Velswijkweg 5, bouwen bedrijfsruimte, aanvraag ontvangen
• Wolfersveenweg 6, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Mededelingen
Snoeiwerkzaamheden
In verband met snoeiwerkzaamheden sluiten wij onderstaande wegen af:
• Hengelo (Gld), Hengelosestraat, tussen Kruisbergseweg en Pastoor Thuisstraat, van 4 t/m 6 

maart 2015
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg, van 6 t/m 12 maart 2015

De hulpdiensten en Arriva kunnen wel gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven de aanwo-
nenden bereikbaar. Helaas kunnen wij bij weg- en snoeiwerkzaamheden niet altijd helemaal exact 
de periode van afsluiting aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de 
werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst 

In 2013 en 2014 zijn er in Bronckhorst 
diverse projecten geweest om zwerf-
afval tegen te gaan. Met succes, maar 
er is nog winst te boeken. De gemeen-
te voert dit jaar in samenwerking met 
Rijkswaterstaat, Circulus-Berkel en 
Antea Group (voorheen Oranjewoud) 
een pilot uit waarbij ook ondernemers 
worden uitgenodigd om mee te den-
ken aan een schone openbare ruimte 
en het omzetten van afval naar grond-
stof. 

De pilot in Bronckhorst past in het grotere 
plaatje dat het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu voor ogen heeft met het program-
ma’ Van Afval Naar Grondstof’.  Het minis-
terie financiert de pilot en ziet Bronckhorst 
als een voorbeeldgemeente als het om de 
ambities op het gebied van afvalinzameling 
gaat. Zij wil de opgedane kennis later ook 
elders in het land gebruiken.

Het doel in Bronckhorst is om in 2030 nog 
maar 10 kilo restafval per persoon over te 
houden. De rest wordt beschouwd als 
grondstof en wordt niet weggegooid maar 
opnieuw gebruikt. Denk daarbij aan PET-
flessen, papier, karton, etc. Onder andere 
dankzij projecten als de ondergrondse 
prullenbakken in Vorden, gescheiden prul-
lenbakken voor restafval, plastic en dran-
kenkartons in Zelhem en blikvangers langs 
fietsroutes is men in Bronckhorst al op de 
goede weg. Nu is het tijd voor een vervolg 
en willen de gemeente en partners kijken 
hoe de hoeveelheid zwerfafval ook op 

plekken in de semipublieke ruimte kan 
worden tegengegaan en hoe afvalschei-
ding bij ondernemers gestimuleerd kan 
worden. De eerste stap in deze pilot is het 
verspreiden van een vragenlijst via het in-
wonerspanel Bronckhorst Spreekt en de 
adressenlijsten van de verschillende on-
dernemersverenigingen. Vervolgens kun-
nen ondernemers zich opgeven voor zoge-
heten opinietafels waar in gesprek wordt 
gegaan over welke belemmeringen en kan-
sen er zijn. “We willen weten of onderne-

Gemeente roept ondernemers op 
mee te denken over afval

De leden van de Bedrijvenkring Bronck-
horst (BKB) hebben Het Technieklokaal 
Doetinchem/Bronckhorst en Roll-over 
Bronckhorst een bedrag gedoneerd 
van respectievelijk 3550 euro en 1000 
euro. Deze donaties zijn tot stand ge-
komen door vrijwillige bijdragen van 
de leden.

De BKB-leden kunnen elk jaar zelf bepalen 
welk bedrag zij willen schenken aan een 
goed doel. Tijdens de ledenvergadering in 
januari wordt vervolgens altijd bepaald 
naar welke goede doelen het binnengeko-
men geld gaat. Hiermee toont de BKB dui-
delijk haar maatschappelijke betrokken-
heid.

Donatie van BKB voor Technieklokaal 
en Roll-over Bronckhorst

Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Van 12 juni t/m 20 september vindt 
het erfgoedfestival Gemaakt in 
Gelderland plaats. Deze vierde editie 
van het erfgoedfestival draait om de 
Gelderse maakindustrie. 

Organisaties en bedrijven uit de hele pro-
vincie kunnen meedoen door een activiteit 
te organiseren voor een breed publiek. 
Denk aan open dagen, tentoonstellingen, 
markten, demonstraties, culturele voor-
stellingen, films etc. Uiteraard is het moge-
lijk om samen met andere deelnemers re-
gionaal in te haken op het festival. Er 
ontstaan nu al regionale initiatieven zoals 
Gemaakt in Apeldoorn, Epe en de Liemers. 
De festivalorganisatie nodigt bedrijven uit 
de Gelderse maakindustrie uit om mee te 
doen aan het festival door het verleden, 
heden en de toekomst van hun onderne-
ming te belichten. Ondernemers kunnen 
hun podium pakken door op een andere 
manier het verhaal over hun bedrijf te ver-

tellen. Het festival start op 12 juni 2015 op 
het DRU-terrein in Ulft en eindigt in het 
weekend van 19 en 20 september tijdens 
het Fruitcorso in Tiel.

Deelname aan het festival is gratis. 
Inschrijven kan direct online via 
gemaaktingelderland.nl/activiteit-insturen
Neem voor meer informatie contact op 
met de festivalorganisatie: 
info@gemaaktingelderland.nl, 
T. 026 3521 686, gemaaktingelderland.nl

‘Maakindustrie Gelderland, 
Doe Mee!’

mers bijvoorbeeld genoeg ruimte hebben 
om afval te scheiden en of regelgeving hen 
niet in de weg zit. Ook hebben zij waar-
schijnlijk al goede ideeën om zwerfafval te-
gen te gaan”, vertelt Martin Niessink van de 
gemeente Bronckhorst. Met de informatie 
die de vragenlijst en de opinietafels ople-
vert, worden waarschijnlijk nieuwe proeven 
gestart om te onderzoeken hoe nog meer 
afval in grondstoffen kunnen worden omge-
zet. Niessink verwacht dat ook veel onder-
nemers duurzaamheid hoog in het vaandel 

hebben en daarom een waardevolle bijdra-
ge kunnen leveren aan de doelstellingen 
van de gemeente. Daarnaast biedt het ook 
kansen voor de ondernemers zelf volgens 
hem. “Ze kunnen klanten bijvoorbeeld aan-
tonen dat zij milieubewust bezig zijn. “
Ondernemers die ideeën hebben of die zich 
willen aanmelden voor deelname aan de pi-
lot, kunnen zich melden via de bedrijven-
contactfunctionaris van de gemeente 
Bronckhorst, Peter van der Meulen: 
p.vandermeulen@bronckhorst.nl

Regio – Begin februari 2015 heeft Euro 
Planit Personeelsdiensten,  met vesti-
gingen in Vorden, Hengelo (OV) en 
Hoogeveen, uitzendbureau Flexperfect 
uit Apeldoorn overgenomen. Flex-
perfect is een uitzend- en detachering-
bureau in de regio Apeldoorn. Dankzij 
de overname door Euro Planit is 
Flexperfect in staat om meer diensten 
voor de toekomst te bieden voor zowel 
opdrachtgevers als personeel.

Euro Planit Personeelsdiensten, actief in 
Noord en Oost Nederland, had uitbreiding 
in de richting van de Veluwe nog op haar 
verlanglijstje staan vanwege de potentie 
die ze daar ziet. Vanuit het hoofdkantoor in 

Vorden werd er al steeds meer gewerkt in 
de omgeving van Apeldoorn en Deventer, 
maar de organisatie merkte dat opdracht-
gevers het prettig vinden om een aan-
spreekpunt in de buurt te hebben. Euro 
Planit besefte, dat wanneer ze zich meer wil 
wortelen in de omgeving van Apeldoorn en 
Deventer, een kantoor in die regio wenselijk 
zou zijn.  
De twee partijen kwamen geheel onver-
wacht met elkaar in aanraking. Chantal te 
Pas, Operations Manager bij Euro Planit, 
vertelt: “We hadden een training en kwa-
men toevallig in contact met een medewer-
ker van Flexperfect. Zo kwam het balletje 
aan het rollen…”. 

Compleet pakket
Euro Planit en Flexperfect sluiten als orga-
nisaties goed op elkaar aan. Bovendien 
heeft Flexperfect specialisaties op het ge-
bied van techniek en IT en zijn ze veel actief 
in de logistiek, een branche waar Euro 
Planit graag in wil groeien. Andersom is het 
brede dienstenpakket in diverse branches 
van Euro Planit een aanvulling voor 
Flexperfect. Adviesbureau Marktlink uit 
Deventer heeft de organisaties geholpen 
met de overname door alles in goede ba-

nen te leiden en te zorgen voor een vlekke-
loze overname. 

Veranderingen door overname
Een overname is een grote verandering, dat 
vaak veel gevolgen met zich mee kan bren-
gen. Maar volgens de algemeen directeur 
van Euro Planit zal er weinig merkbaar zijn 
van de overname. “Het team van Flexperfect 
blijft ongewijzigd en ook de naam van het 
uitzendbureau blijft voorlopig gehand-
haafd. Flexperfect is een gezond bedrijf en 
het energieke team heeft een uitstekende 
binding met de klanten. Net als bij Euro 
Planit zijn flexibiliteit en creativiteit kernbe-
grippen in de bedrijfsvoering,” aldus 
Wouter Siemes. 

Regionaal en lokaal verbonden
Ook op maatschappelijk vlak zetten beide 
organisaties zich in voor een betere samen-
leving.  Euro Planit sponsort vele goede 
initiatieven in de regio, klein én groot. Van 
een eigen hardloopclub, regionale voetbal-
clubs zoals vv Vorden tot aan voetbalclub 
De Graafschap, maar ook Kanjers voor 
Kanjers en grote evenementen zoals de 
Tractorpulling in Lochem. Ook Flexperfect 
richt zich veelal op goede doelen in de di-

recte omgeving. Zo is Flexperfect vaste 
(hoofd)sponsor van een jaarlijks in 
Apeldoorn georganiseerd tennistoernooi: 
TopPlusFun Toernooi. In de afgelopen jaren 
heeft Flexperfect daar vele goede doelen 
mee kunnen helpen, waaronder: Stichting 
‘k leef, Stichting De Klup Apeldoorn, 
Spieren voor Spieren, de Upside van Down, 
Hospice Apeldoorn en Bas van de Goor 
Foundation.  

De overname van Flexperfect is voor Euro 
Planit een feit, maar ook in de toekomst kan 
het zijn dat dit vaker voor gaat komen. 
Chantal:  “Euro Planit wil in de toekomst nog 
meer uitbreiden wat gebied betreft, moge-
lijk richting het zuiden van Nederland. Toe-
komstige overnames sluiten we dan ook niet 
uit.” Euro Planit ontzorgt al ruim 15 jaar haar 
opdrachtgevers met het werven, selecteren 
en plaatsen van vakbekwaam personeel. 
Met Flexperfect in Apeldoorn heeft Euro 
Planit nu vijf vestigingen in Noord- en Oost 
Nederland. Daarnaast heeft het bedrijf een 
bureau voor HR-services voor de Oost 
Europese landen in het Slowaakse 
Bratislava. 

Voor meer informatie: 
www.europlanit.nl en www.flexperfect.nl

Euro Planit sluit meer overnames in de toekomst niet uit



Voor vakwerk ga je 
naar de specialist

Zutphen - Inkstation is hét adres in Zut-
phen en Deventer voor het vullen van 
cartridges voor printers. Naast een ruim 
assortiment kantoorartikelen kunt u bij de 
winkels van Erik Gerringa en Eric Knijpstra 
sinds kort ook terecht voor bouwpakket-
ten/verpakkingen van nostalgische pan-
denuit de beide Hanzestedenanzestad.

Printen is over het algemeen een kostbare 
aangelegenheid. Hoewel de aanschaf van 
een goede printer niet duur hoeft te zijn, 
verdient de fabrikant zijn geld terug met de 
verkoop van prijzige cartridges. Voor de par-
ticuliere gebruiker is het vullen van de inkt-
patronen daarom erg lucratief. Volgens Ger-
ringa, uitbater van Inkstation Zutphen aan 
de Spittaalstraat, kan het prijsvoordeel van 
een gevulde cartridge ten opzichte van een 
nieuw merkpatroon oplopen tot soms wel 
zeventig procent: “En ook ten opzichte van 
de aanschaf van huismerkcartridges is vullen 
nog altijd goedkoper.”

Milieuvriendelijk vullen
Bij Inkstationworden uw gebruikte cartridges 
vakkundig en milieuvriendelijkbijgevuld 
waardoor deze langere tijd bruikbaar zijn. 
“Een gemiddelde inktcartridge met printkop 
kan twee tot drie keer worden bijgevuld en 
cartridges zonder printkop veel vaker”, aldus 
Gerringa. Zijn particuliere- en kleinzakelijke 
klanten moeten volgens hem wel op tijd in 
actie komen om goed toekomstig gebruik 
van een printer te garanderen: “Wacht nooit 
te lang met het vullen van een cartridge. Of je 
moet de inkthouder luchtdicht verpakken en 
op een koude plek bewaren.”

Spaarkaart
Vaste klanten van Inkstation kunnen op ter-
mijn nog meer financieel voordeel behalen 
door het regelmatig bijvullen van hun inkt-
patronen. Gerringa: “Wij hebben een spaar-
systeem met een spaarkaart. Na vijftien keer 
een cartridge te hebben gevuld krijg je één 
gratis vulbeurt cadeau. Deze actie geldt per 
cartridge, dus als iemand vijf cartridges komt 
vullen dan krijgt hij of zij in één keer vijf stem-
pels.”

Inkville
Een noviteit bijInkstation zijn de door Eric 
Knijpstrazelf vervaardigde, handbeschilder-
de bouwpakketjes van nostalgische gebou-
wen uit Deventer en Zutphen. “Door ze eerst 
te fotograferen en daarna na te schilderen 
maakt Eric uiteindelijk prachtige kartonnen 
replica’s ‘op schaal’ van de panden, verkrijg-
baar als drie of vier vellen met bouwbeschrij-
ving, die gebruikt kunnen worden als decora-
tie of verpakkingsmateriaal”, zo legt Gerringa 
uit. Onder de noemer Inkville brengt Inkstati-
on de bouwpakketten sinds kort aan de man: 
“Op verzoek kunnen wij van ieder gewenst 
gebouw zo’n prachtig en handig kunstwerkje 
maken.” Deventer telt nu ongeveer twintig 
exemplaren en Zutphen zes. “De zevende is 
bijna klaar, een replica van een woonpand 
aan de Zaadmarkt 70.”

Kantoorartikelen
Naast printers, printpapier, cartridges en het 
vullen hiervan biedt Inkstation ook een ruim 
assortiment school- en kantoorartikelen. 
Hoofdzakelijk van het merk Maped, een we-
reldmarktleider op dit gebied. “Maped staat 
voor duurzaamheid, comfort, ergonomie 
en betaalbare prijzen”, aldus Gerringa. Een 
goed voorbeeld van ergonomisch producten 
zijn volgens hem de linkshandige pennen en 
scharen van de Franse producent.”Andere 
aanraders zijn hun aantrekkelijk geprijsde 
snij- en nietmachines en een heelspeciale 
passer”, zegt Gerringa. “Maped heeft een we-
reldwijd patent op een passer die je met een 
hendeltje kan vastzetten op een bepaalde 
diameter, zodat iedere volgende cirkel die je 
tekent exact even groot is.”

Contact: Inkstation
Spittaalstraat 47, 7201 EB Zutphen
T: (0575) 547 068
E : info@inkstation-zutphen.nl
W: www.inkstation-zutphen.nl

Nieuwstraat 73, 7411 LJ Deventer
T: (0570) 752 437
E : info@inkstation-deventer.nl
W: www.inkstation-deventer.nl

Openingstijden
Maandag  13.00 - 17.30 uur
Dinsdag/vrijdag 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag  10.00 - 16.30 uur

Betrouwbaar, betaalbaar én creatief

Inkstation bestaat tien jaar

 Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid

 Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap

 Geen voorrijkosten
 Een vakman voor al 

 uw werkzaamheden
 Ruime garantie
 Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

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

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

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

Etienne van Duren
Installatietechniek

• Verwarming

• Gas

• Water

• Elektra

• Sanitair

• Woonhuisventilatie

06-10819570
Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen

tel. 0575-764075
mob. 06-52880455

www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren
Laminaat

Houten vloeren
Bamboe vloeren
Vloeronderhoud
Raamdecoratie

Gordijnen
Behang
Krijtverf
Horren

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236
0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

De
schilders 
met een 
glimlach

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl
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dus. Ook bij BS22 zijn veel van die 
verlanglijstjes te vinden. Op muren, in 
ordners en op www.bs22.nl Heel over-
zichtelijk staan daar de projecten die in 
de steigers staan voor Groenlo, voor 
hoeveel procent ze gerealiseerd zijn en 
eronder een duidelijke lijst met wat er 
nog nodig is om het rond te krijgen. De 
sites laten zien hoe Linda interactieve 
media op een prikkelende en doeltref-
fende manier inzet om wensen te reali-
seren. Het is elkaar ouderwets te hulp 
schieten in een nieuw jasje. Een kern-
waarde die de gedreven ondernemer 
hoog in het vaandel heeft. Ze kan er 
een boek over schrijven en dat heeft ze 
gedaan. ‘Modern naoberschap, hype of 
houvast, bracht ze uit, samen met Tanja 
Abbas, al net zo ondernemend en qua 
gedachtegoed dichtbij Linda staand. 
Het oude naoberschap wordt hierin te-
gen het licht gehouden van deze tijd. 
“Naoberschap anno 2015 is veel meer 
gestoeld op inhoud. Mensen zoeken el-
kaar op, niet omdat ze het maar met el-
kaar te doen hebben zoals dat vroeger 
ging, maar meer vanuit  inhoud. Men-
sen zoeken elkaar op om hun talenten 
te kunnen delen. Daarom is het belang-
rijk om helder te kunnen aangeven wat 
je kunt.” Hoewel social media maakt 
dat nabijheid steeds verder weg gevon-
den kan worden, is het moderne nao-
berschap van Linda nog steeds gericht 
op hoe je in je eigen omgeving  elkaar 
kunt helpen om aangenaam te wonen, 
te werken en te leven. Geregeld geeft 
Linda een lezing  over Modern Naober-
schap, zo ook op 19 maart tijdens de 
duurzame donderdag (20.00 uur) bij 
Atelier 3D in Zutphen.
Sinds kort is ze ook wekelijks te vinden 
in sociaal cultureel centrum Den Diek 
in Lichtenvoorde. Het prachtige histo-
rische schoolgebouw aan de Dijkstraat 
heeft een flinke opknapbeurt gehad. 
De nieuwe frisse uitstraling van de ont-
moetingsruimte nodigt uit om binnen te 
wandelen, aan te schuiven aan de lange 
tafel, te werken of te sparren met an-
deren. Daarmee heeft ook het gedach-
tegoed van Den Diek een opfrisbeurt  

Nog wel het meest trots is Linda mis-
schien wel op BS22; een werkplaats 
midden in het centrum van Groenlo 
waar ideeën bij elkaar komen. ‘Ideeën 
om Groenlo leuker, beter en mooier te 
maken’, staat op de site te lezen. De 
leegstaande supermarkt aan de Bel-
trumse straat die nu al ruim een jaar een 
aantrekkelijke werk- en netwerkplek is 
voor (niet alleen) Grollenaren, is met-
een een treffend voorbeeld van Linda’s 
gedachtegoed. “Als er een plek is waar 
mensen bij elkaar kunnen komen en hun 
vraag durven te stellen, dan komt er iets 
in beweging. Alleen is het belangrijk om 
de juiste vraag te stellen. Soms hebben 
mensen wensen maar nog niet de te 
nemen stappen concreet in beeld. Zien 
vaak allerlei onmogelijkheden waardoor 
ze eerder afhaken dan aanhaken. Door 
het doel achter de wens te achterhalen 
en mee te denken in stappen, worden 
mogelijkheden zichtbaar.” Linda maakt 
het niet mooier dan het is. De frisse,  

optimistische bruggenbouwer is dan 
ook behoorlijk nuchter. Ze is gewoon 
gauw enthousiast, vindt ze zelf. Ken-
nelijk werkt dat aanstekelijk. Linda kent 
veel mensen en onthoudt vrijwel alles 
van ze. ”Het is een beetje een rare af-
wijking maar het is wel handig.” Haar 
grote netwerk brengt Linda graag on-
derling met elkaar in contact. Ze weet 
mensen die elkaar kunnen versterken 
aan elkaar te matchen.

Verlanglijstje
Als je je wensen kenbaar maakt, pas 
dan kunnen mensen je helpen. Eenvou-
dig maar waar. Op haar aansprekende 
website vind je naast een overzicht van 
Linda’s vele projecten, sessies en publi-
caties een verlanglijstje. Daar staat pre-
cies wat ze nodig heeft. Een huisje in 
het bos om te kunnen werken bijvoor-
beeld. “Die wens is al een paar keer 
vervuld”, vertelt Linda lachend. Duidelijk 
aangeven wat je nodig hebt, belangrijk  

gekregen. Het moet veel meer een plek 
worden om te ontmoeten, te verbinden 
en te faciliteren. Linda springt daarin bij. 
Als burgercoach kun je haar iedere don-
derdag aanspreken met je plan, je vraag 
of je wens. Zo helpt ze een afgestu-
deerde student van de kunstacademie 
die behoefte heeft om van gedachten 
te wisselen over kunst. Linda weet ook 
hier vraag en aanbod handig op elkaar 
af te stemmen. De kunstenares krijgt 
ruimte binnen Den Diek, Linda brengt 
haar in contact met andere kunstenaars 
en samen moeten die gaan zorgen dat 
de ruimte –die plaats moet bieden aan 
flexwerkers- een inspirerende plek 
wordt. Het is een manier van elkaar 
helpen waarbij niet een vast bedrag de 
waarde bepaalt maar jijzelf. Ze vindt het 
een fijne manier van samenwerking. 
Linda maakt gebruik van waardebepa-
ling achteraf. Ze doet dat bijvoorbeeld 
bij haar Durftevragen-sessies (op 19 
maart geeft ze zo’n sessie in Den Diek. 
Meer informatie daarover op Durftevra-
gen.com). Deelnemers bepalen ach-
teraf de waarde. Dat kan traditioneel in 
geld maar dat kan ook aan de hand van 
een wederdienst. “Het is hierbij belang-
rijk om van tevoren duidelijke afspraken 
te maken. Zo moet je vooraf bedenken 
wat je van mij wilt. Zijn het ideeën, is 
het inspiratie, is het effect en wat is 
dat je waard? Als aanbieder kan ik een 
richtlijn geven van een prijs of ik kan 
aangeven waar mijn wensen liggen, 
wat ik van jou terugverlang. Ik geloof in 
vertrouwen en in overvloed, daar is het 
op gebaseerd.”
Linda is een inspirerend mens. Ze doet 
wat bij haar past en dat het liefst samen 
met anderen. Misschien lijkt het alsof 
alles haar lukt maar onderweg sneuvelt 
er ook van alles, zo zegt ze.  “Ik houd 
van experimenten en ik vertrouw op 
mijn intuïtie. Ik voel het in mijn onder-
buik als iets niet klopt. Soms kan ik er 
niet meteen de vinger opleggen maar ik 
kom er vanzelf achter. Als je echt jezelf 
bent, doe je het altijd goed.”

www.gewooncommandeur.nl

Partijtje

“Mam, mag ik logeren?” Mijn dochter 
is er dol op, logeerpartijtjes. Ik niet. He-
lemaal niet. Ik snap ook niet waarom 
de woorden ‘logeren’ en ‘partijtje’ aan 
elkaar gekoppeld worden. Tenminste, 
niet als je partij definieert als feest. Een 
partij waardeloos, dat vind ik ervan.

Als mijn dochter vrolijk haar roze kof-
fertje pakt, word ik al snel weemoedig. 
Vooral als ik zie hoeveel onderbroe-
ken ze inpakt. “Je zou toch één nacht 
gaan?”, probeer ik nog tegen beter we-
ten in. Ze combineert zo weinig moge-
lijk kleding tot zoveel mogelijk setjes, 
zodat haar koffer vooral gevuld kan wor-
den met boeken. En knuffels natuurlijk, 
voor als ze ons mist.

En dat missen, daar gaat het nou net 
om. Want als zij weggaat, mis ik haar 
als de pest. Ik gun haar van harte een 
weekendje weg, maar ik heb haar het 
liefst gewoon om me heen. Mijn eigen 
wandelende babbelbox. Die altijd alles 
laat slingeren en niets opruimt. Waar-
voor we apart moeten koken sinds ze 
zichzelf bijna een jaar geleden tot ve-
getariër heeft uitgeroepen. Heerlijk. Ja, 
dat durf ik tegen al die modieuze uit-
spraken als “Lekker tijd voor mezelf!” 
en “Eindelijk doen waar je anders niet 
aan toe komt” in, ruiterlijk toe te geven.

Natuurlijk ben ik het met manlief eens: 
van dat gemis moet ik niets laten mer-
ken. Want dan is er voor haar geen bal 
aan. Ze moet haar vleugels uitslaan, 
doen waar ze zin in heeft. En ik moet 
gewoon genieten van haar broertje, die 
ik helemaal suf verwen en vertroetel. 
In het kwadraat. Nee, ik laat me niet 
kennen. De hele dag niet. En reageer 
zo laconiek mogelijk als hij ’s avonds 
opmerkt: “Ons meisje heeft nog niet 
gebeld, hè? Dat is ehhh… een goed 
teken!”

Als we haar weer ophalen, is ze stan-
daard enthousiast. Terwijl ze luid en 
duidelijk vertelt hoe leuk het allemaal 
was, weet ik dat ze ernaar snakt om 
zich eindelijk hardop te kunnen afvra-
gen of het nou raar of leuk was om te 
ontbijten met chips. En om die boeken 
in haar eigen bed te kunnen lezen, ter-
wijl wij haar smeken om haar rommel 
op te ruimen. 

Haar broertje knuffelt haar bij terug-
komst helemaal suf en stuitert van 
blijdschap met zijn speelgoed om haar 
heen. En roept hard en stoer dat híj daar 
de volgende keer gaat logeren. Maar ik 
weet gelukkig wel beter: die lijkt daar-
voor teveel op zijn moeder. Dus gaan 
we gewoon weer lekker thuis een par-
tijtje onszelf zijn. En een partij genieten. 
Gewoon, van én met elkaar. 

 

 

Door Meike Wesselink

Linda Commandeur staat niet stil. Ze zit vol ideeën en stampt project na 
project uit de grond, zo lijkt. Bij bijna alles wat ze doet –ze is ondermeer 
stadsmanager van Groenlo, burgercoach in Lichtenvoorde, oprichter van 
BS22– lijkt het steeds een kwestie van: de juiste vraag op weten te vissen, de 
juiste mensen aan elkaar te linken en zo vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
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Te gek voor 
woorden

Zaterdag 7 maart tot en met
zondag 15 maart

Lezingen, films, muziek, workshops: 
Het Boekenweekthema Te gek voor 
woorden, spreekt tot erg de verbeel-
ding. Graafschap bibliotheken haakt 
aan met tal van activiteiten. Er zijn ver-
schillende lezingen te volgen en optre-
dens van het Simeonkwartet, BONUS 
en Rik Stokes.

Kijk voor meer informatie: 
www.graafschapbibliotheken.nl

Ooievaarstocht
Zaterdag 7 maart 8:00 tot 16:00 uur

Wandelvereniging Gorssel heeft een 
bijzondere ooievaarstocht uitgezet 
die onder meer langs ooievaarsdorp 
’t Zand voert. Afstanden die gelopen 
kunnen worden zijn: 5, 10, 15, 20 en 
30 kilometer. Voor elke afstand start 
de tocht om 8:00 uur. Aanmelden via: 
0547260926 of 0622149939. 

Locatie: Joppelaan 5, Gorssel

Oefensalon  
Argentijnse 
Tango
Dinsdag 10 maart 19:30 tot 21:30 uur

De basis van de Argentijnse Tango 
ben je zelf.
Danshouding, basispassen en tech-
niek liggen al in jezelf klaar om ontdekt 
te worden. Ervaar dit zelf tijdens de oe-
fensalon die Tango Libre geeft. 

Locatie: Kerkhofweg 15, Warnsveld 
Info: www.tangolibre.nl

Villa  
Mondriaan, 
Winterswijk
Vrijdag 6 maart tot en met 
zondag 8  maart 11:00 tot 17:00 uur

Op 7 maart zou Piet Mondriaan 143 
jaar geworden zijn. Reden voor Villa 
Mondriaan om een festivalweekend 
te organiseren ter ere van één van de  
bekendste inwoners van Winterswijk. 
Het festival staat in het teken van  
muziek, een grote liefde van Mondri-
aan. Tussen de schilderijen vinden  
optredens plaats van onder meer Tim 
Akkerman, Eefje de Visser en DÉMIRA. 
Er is koffie en taart en de toegangsprij-
zen zijn gehalveerd. Daarnaast worden 
er allerlei activiteiten georganiseerd. 

Locatie: Zonnebrink 4, Winterswijk
Info: villamondriaan.nl

Linda Commandeur

‘Als je echt jezelf bent, 
doe je het altijd goed’ 





Feestelijke opening zaterdag 21 maart

Met de nieuwe lente krijgt ‘Winkel De
Vijfsprong’ een nieuw gezicht
Vorden - De verbouwing van ‘Winkel 
De Vijfsprong’ is nog in volle gang Er 
wordt hard gewerkt aan een nieuwe 
en een ruimere opzet van ‘Winkel 
De Vijfsprong’ in Vorden. Sinds de 
tijdelijke sluiting afgelopen winter, 
is de verbouwing in volle gang.

Als u straks uw dagelijkse boodschap-
pen komt doen, valt er van alles te 
beleven op en rond het terrein van de 
winkel en het biologisch-dynamisch 
landbouwbedrijf De Vijfsprong.
Het wordt een uitnodigende plek waar 
Maartje Epema, de nieuwe winkelier, 
u graag verwelkomt en waar u na een 

wandeling of fietstocht kunt genieten 
van een kop koffie of thee of heerlijk 
boeren ijsje.

De melk van eigen koeien wordt direct 
op het erf verwerkt tot onder andere 
de lekkerste kwark van Nederland en 
meer dan tien soorten ambachtelijke 
kazen. Zowel de zuivel als rund- en 
varkensvlees van eigen boerderij wor-
den in de winkel verkocht. En natuur-
lijk komen alle verschillende groenten 
en kruiden van het eigen landbouw-
bedrijf rechtstreeks van de grond te-
recht in de winkelschappen.

Naast alle verswaren van eigen erf 
zal een breed biologisch assortiment 
kruidenierswaren verkrijgbaar zijn in 
Winkel De Vijfsprong, Reeoordweg 
2a te Vorden. De Vijfsprong is met de 
auto via het industrieterrein Vorden 
goed te bereiken en vanaf de andere 
kant ook via de Oude Zutphenseweg.

En natuurlijk is de winkel vanuit het 
dorp heel goed met de fiets bereik-
baar; je fietst via de Zelstweg het dorp 
uit, vervolgens rijd je de Galgengoor-
weg in en dan zit de winkel aan de 
eerste vijfsprong rechts.

   

Goût de France bij de Tuinkamer Ruurlo
Ruurlo - Op initiatief van de be-
roemde sterren chef Alain Ducasse 
en het Franse Ministerie van Buiten-
landse Zaken en Internationale ont-
wikkeling wordt op donderdag 19 
maart een mondiaal gastronomisch 
evenement georganiseerd.

Frankrijk nodigt de wereld uit op een 
gastronomische reis. Ruim 1300 koks 

over de gehele wereld zullen dan “een 
Frans diner met elkaar delen”.
In Nederland zijn 3 restaurants uitver-
kozen om deel te nemen aan dit eve-
nement, waaronder Logis Hotel De 
Tuinkamer in Ruurlo (onderscheiden 
met een Bib Gourmand van de Miche-
lin en een Table Distinguée van Logis 
Hotels).

Naast De Tuinkamer doen Restaurant 
Hubert Haenen uit Valkenburg mee 
en Bistro Goeie Louisa (Karel V in 
Urecht).
Restaurant De Tuinkamer zal het ty-
pisch Franse menu de gehele week 
van 19 maart serveren.
   

 ▶ Zie ook de advertentie
   

Waanzinnige Boekenweek 2015
Regio - Dit jaar vieren we van 7 
maart t/m 15 maart alweer voor de 
80ste keer Boekenweek. Het thema 
is ‘waanzin’, onder het motto: Te gek 
voor woorden. In de Bibliotheek 
West Achterhoek staan leuke acti-
viteiten op het programma. Daar-
naast liggen er in de vestigingen 
speciale Boekenweekmagazines en 
Boekenweekbundels met verhalen 
klaar voor leden. Wees er snel bij 
want op is op.

De literatuur zit vol met fascinerende 
hoofdpersonen die afwijken van de 
norm. Vaak op een tamelijk onschul-
dige manier, zoals de hoofdpersonen 
uit Het Boek van Anton Valens, die de 
post niet open durven maken. Maar 
de literatuur zit ook vol met personen 
die tot waanzin worden gedreven of 
daadwerkelijk lijden aan het leven. 
Denk aan Eline Vere van Couperus, 
of Maya in Annelies Verbeke’s Slaap. 

Kortom, waanzin in al zijn vormen 
tiert welig in de letteren. De Boeken-
weekbundel Te gek voor woorden is 
het cadeau van de bibliotheek aan 
haar leden. In deze bundel nemen 
prominente Nederlanders, waaron-
der Ronald Giphart, Christine Otten, 
Myrthe van der Meer en Heleen van 
Royen je mee op reis naar hun meest 
waanzinnige ervaring.
Een unieke bundel vol interessante 
bijdragen en boekentips bij het thema 
van de Boekenweek. Haal de Boeken-
weekbundel vanaf 7 maart in je bi-
bliotheek. Het Boekenweekmagazine 
staat als altijd vol leessuggesties en 
achtergrondartikelen bij het thema. 
Dit magazine is ook gratis verkrijgbaar 
zolang de voorraad strekt.

Op woensdag 11 maart zal Eva 
Schuurman een avond verzorgen in 
bibliotheek Hengelo. Eva is columnis-
te en schrijft gedichten, anekdotes en 

korte verhalen. Een onderdeel van de 
avond is ‘impro-poëzie’, door Eva het 
publiek samen. De avond begint om 
20.00 uur. De toegang is € 5, Vrienden 
Bibliotheek Hengelo hebben gratis 
entree.
Op 12 maart organiseert bibliotheek 
Doetinchem een schrijfworkshop 
voor vrouwen die van schrijven hou-
den en vrouwen die dit nog willen 
ontdekken. De workshop wordt ge-
houden van 14.00 tot 16.00 uur en 
deelname kost 10 euro.
Op zondag 15 maart kan er op ver-
toon van het Boekenweekgeschenk 
(dit krijgt u tijdens de Boekenweek bij 
aankoop van Nederlandstalige boe-
ken van tenminste € 12,50) weer de 
hele dag vrij gereisd worden met NS.
   

 ▶ www.bibliotheekwestachterhoek.nl
 ▶ www.boekenweek.nl
 ▶ vriendenbibliotheekhengelo.nl

   

Vorden pakt de draad weer op in 
de eerste thuiswedstrijd van 2015
Vorden - Deze week stond de thuis-
wedstrijd van Vorden 1 tegen AD’69 
op het programma. Kon Vorden 1 
voor de winterstop maar liefst in 
9 wedstrijden met dezelfde basis-
opstelling beginnen, nu direct na 
de winterstop heeft trainer Michel 
Feukkink al twee weken achter el-
kaar flink moeten puzzelen om tot 
14 spelers te komen en liet hij in de 
basisopstelling wederom een jonge-
ling debuteren.

De kracht van het 1e elftal zit hem 
dit seizoen natuurlijk in de breedte 
van de selectie want met een trai-
ningsgroep van maar liefst 18 spelers 
hebben de trainers voldoende keuze, 
ondanks dat er afgelopen zondag van 
deze groep 5 spelers niet beschikbaar 
waren. En niet alleen dit aantal is op-
vallend, maar ook het hoge niveau dat 
deze spelers hebben is opvallend voor 
v.v. Vorden. Afgelopen zondag debu-
teerde Bas Abbink, een 19-jarige spe-
ler die dit seizoen is overgekomen van 
de A-junioren en in de 2e trainings-
groep zit en in het 2e elftal zich als een 
allrounder prima ontwikkeld.
Bas Abbink nam de plek van links-
back over van zijn geblesseerde broer 
Sam en deed dit met verve. Niet alleen 
deed hij verdedigend zijn werk uitste-
kend, maar vooral in balbezit liet hij 

zich duidelijk zien en speelde hij in 
het eerste half uur alsof hij al enkele 
seizoenen in het 1e elftal erop had zit-
ten. Al met al was Vorden 1 sowieso 
erg sterk uit de startblokken gekomen 
en eigenlijk kwam AD’69 er totaal niet 
aan te pas.
Eén keer verslikte doelman Verstege 
zich in een spelhervatting toen de bal 
pardoes voor de voeten van een voor-
hoedespelers uit Aalten terecht kwam, 
maar in de navolgende actie pareerde 
Robin Verstege op katachtige wijze de 
inzet en bleef het doel schoon. Aan 
de andere kant liet Vorden 1 zien dat 
het veel efficiënter met de kansen om 
ging en scoorde Frank Hiddink al na 
10 minuten de 1-0 na een bekeken 
schuiver in de linkerhoek. In de 25e 
minuut werd het zelfs al 2-0 toen Rick 
Schröer in eerste instantie een inzet 
gekeerd zag worden door de doelman 
van AD’69 maar in tweede instantie 
Koen Oosterhuis er als de kippen bij 
was om de 2-0 binnen te tikken.
Het scorend vermogen is nog zo’n wa-
pen van Vorden 1 dit seizoen. Naast 
de echte spitsen Frank Hiddink en 
Gijs van der Veen heeft Vorden 1 Rick 
Schröer, Koen Oosterhuis en natuur-
lijk de geblesseerde Daan Horstman. 
Maar in de tweede helft kwam de ta-
lentvolle A-junior Ate Barendsen in de 
ploeg en die liet met zijn eerste tref-

fer ook zien dat hij doeltreffend kan 
zijn. Nadat hij in de afgelopen twee 
weken al vijf keer had gescoord in de 
A1, speelde hij voor de tweede achter-
eenvolgende week ook nog weer mee 
op zondagmiddag met het 1e elftal en 
pikte ook direct zijn doelpuntje mee.

Vlak voor rust was AD’69 terugge-
komen in de wedstrijd door een be-
nutte penalty. In de tweede helft was 
AD’69 al met al één keer gevaarlijk en 
kopte de spits recht op doelman Ver-
stege af in plaats van een hoek uit te 
zoeken. Voor de rest was het Vorden 
1 wat de klok sloeg en nadat Gijs van 
der Veen met een prachtige volley na 
een mooie pass van Frank Hiddink de 
3-1 liet aantekenen, moest het hoog-
tepunt van de wedstrijd nog komen.

In de 85e minuut werd na een prima 
combinatie op het middenveld de 
ingevallen Niels SIemerink op rechts 
weg gestuurd en in de loop werd zijn 
directe voorzet met rechts keurig in-
gekopt door Ate Barendsen en liet 
trainer Michel Feukkink en zijn ruime 
selectie zien dat Vorden 1 terecht na 
15 wedstrijden met 38 punten boven-
aan staat in 3c.
Volgende week zondag speelt Vorden 
1 de streekderby tegen Warnsveldse 
Boys.

Bronckhorster Uitdaging 
presenteert Club-44
Hengelo - Op dinsdagavond 10 maart organiseert de Bronckhorster Uitda-
ging een inspiratiebijeenkomst: Club-44.

Veel verenigingen of stichtingen heb-
ben specifieke uitdagingen of vragen. 
Vrijwel iedereen is op zoek. Bijvoor-
beeld naar nieuwe leden, vrijwilligers, 
kennis of materialen. Bestuursleden 
en/of betrokkenen van alle verenigin-
gen en stichtingen uit de gemeente 
Bronckhorst zijn van harte welkom.

Club-44 staat in het teken van ont-

moeten, kansen creëren, samenwer-
ken, verbeteren en verbinden. Het 
programma is afwisselend en inter-
actief, met als doel iedereen in zijn 
kracht.
Gemeentehuis Bronckhorst, inloop 
vanaf 19 uur, programma 19.30 - 21.30 
uur. Aanmelden: info@bronckhor-
steruitdaging.nl (maximaal 2 per or-
ganisatie)

   

Bridge in Toldijk
Toldijk - Uitslag van de derde com-
petitieavond van de vijfde ronde. 

In de A-lijn: 1. Annelies Schroder & Jan 
Rondeel 57,92%, 2. Aartje Bernards & 
Miep Bruinsma 52,92 %,3. Will Snel-
der & Bert Botschuyver 52,08%. B-lijn: 
1.Hennie van Druten & Gonnie Hul-
leman 71,63%, 2. Ans Knaake & Leida 
Pennekamp 55,83%, 3. Jan Willem En-
sink & Erica Schut 54,27%. C-lijn: 1. 
Jirka & Svatja de Wolf 58,85%, 2. Mini 
Peters & Paulien Gasseling 57,29% 3. 
Els Westerhof & Joop Rutten 53,13%.

Donderdag 5 maart is de tweede 
avond van de topintegraal-compe-

titie, met de spellen van het Ruiten-
boertoernooi. Bij Den Bremer; Z-E 
weg 37, te Toldijk. Afmelden kan tot 
12.00 uur op de wedstrijddag.
Via een mail naar bcbronkhorst@hot-
mail.nl of een sms naar 06-25198329 
(nieuw nummer), of op de wedstrijd-
dag bellen naar genoemd mobiel 
nummer. 

Op de Keijenborg doen acht mensen 
mee aan een bridgecursus en dat loopt 
heel goed. Bij voldoende belangstel-
ling begint in september een nieuwe 
cursus. Wilt u ook leren bridgen, laat 
het dan weten. U kunt hiervoor bellen 
naar de secretaris: 0575-45 1330.

   

Toekomstbestendig wonen: 
tips voor mantelzorgers
Bronckhorst - Op 17 maart a.s. wordt 
voor mantelzorgers uit de gemeente 
Bronckhorst een themamiddag ge-
houden over toekomstbestendig 
wonen.

Als u voor een zieke, dementerende of 
gehandicapte in uw directe omgeving 
zorgt, bent u mantelzorger. Meestal 
gaat het om zorg voor een familielid, 
zoals partner, ouder, kind, broer of zus 
maar het kan ook gaan om zorg voor 
iemand uit uw vriendenkring of uit 
uw buurt.

Als mantelzorger wilt u het liefst dat 
u en de zorgvrager zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen in 
de vertrouwde omgeving. Door be-
perkingen vanwege ziekte, handicap 
of het ouder worden is dit soms lastig.

Gelukkig zijn er steeds meer techni-
sche hulpmiddelen die ervoor zorgen 
dat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen worden verzorgd of zich zelf 
thuis kunnen redden. Dit betreft hulp-

middelen voor zowel de mantelzorger 
als de zorgvrager.

Marco Jansen van Senioz, voor zelf-
standig wonen, geeft uitleg over tech-
nische oplossingen. Daarnaast is er 
gelegenheid om lotgenoten te ont-
moeten en ervaringen of informatie 
uit te wisselen en aan het einde van 
de bijeenkomst is er de mogelijkheid 
om persoonlijk iets met de mantel-
zorgconsulent te bespreken.

De bijeenkomst is gratis toeganke-
lijk en wordt gehouden van 13.45 tot 
15.30 uur (de zaal is geopend vanaf 
13.30 / gelegenheid tot napraten kan 
van 15.30 uur tot 16.00 uur). Opgave is 
wel gewenst, dit kan tot 12 maart a.s. 
door te bellen naar VIT-hulp bij man-
telzorg (0544) 82 00 00 of te mailen 
naar info@vithulpbijmantelzorg.nl.

De bijeenkomst wordt gehouden Par-
tycentrum Langeler, Spalstraat 5, 7255 
AA Hengelo en is een initiatief van de 
VIT-hulp bij mantelzorg.

Veranderende consumenten
10 februari was het al weer zes jaar 
geleden dat ik mijn Zuivelhoeve-win-
kel opende op de hoek van de Beu-
kerstraat en de Korte Beukerstraat. 
In de loop van de jaren is gebleken 
dat we in een behoefte voorzien. We 
blij met de vele vaste klanten die we-
kelijks langs komen voor een lekker 
stuk kaas. De klantenstroom is zowel 
gegroeid als veranderd. De drukte 
komt later in de ochtend op gang, 
het verschuift zich meer richting het 
weekend, de koopavond is wat rusti-
ger geworden en de zaterdag wordt 
steeds drukker. Dat dit niet alleen 
bij ons is, blijkt uit reacties van col-
lega’s om me heen. Om die reden 
is door de binnenstadondernemers 
besloten dat we vanaf het voorjaar 
op zaterdag tot 18.00 uur open blij-
ven. Verder roepen we alle onder-
nemers op om op vrijdagavond in 

ieder geval tot 20.00 open te zijn. 
(Wie wil mag tot 21.00 open blijven.)                                                                      
Aanpassen aan veranderende consu-
menten dus.  
  
Aanpassen in ons assortiment doen 
we wekelijks. Zo is er sinds vori-
ge week een nieuwe geitenkaas uit 
Lombardije, Italië: Nababbo. Een ge-
wassen korstkaas in stijl van Tallegio 
met het aardse van een geitenkaas. 
De melk komt van één geselecteerde 
boerderij en de kaas wordt gerijpt in 
de berglucht van Valtaleggio door de 
familie Arrigoni die bekend staat om 
de topkwaliteit van z’n ‘affinage’ (het 
voltooien en rijpen van een kaas). 
Spreekt ‘Tallegio’ u aan, dan vindt u 
Nababbo fantastisch. Minder ‘geiterig’ 
maar verfijnd en met de lichtzoete on-
dertoon van geitenmelk. Keuren voor 
kopen kan natuurlijk altijd!

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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 Voorjaar! Tijd om je auto te wassen
     De lente is in aantocht en hopelijk is voor nu de vrieskou en sneeuw verleden tijd. Maar met al 
dat zonlicht op de auto, zie je ook direct dat hij een stuk vuiler is dan je dacht. Tijd dus voor een 
welverdiende wasbeurt! 

  Bij sneeuw en gladheid wordt er de nodige pe-
kel op de wegen gestrooid. Uiteraard goed voor 
de verkeersveiligheid, maar dit geldt niet voor je 
auto. Pekel blijft gedeeltelijk op de auto zitten en 
kan dan schade aanrichten op plekken waar de 
carrosserie zwak is of de lak al was beschadigd. 
Het is daarom beter de pekel zo snel mogelijk 
van de auto te wassen. Pekelresten kunnen na-
melijk krassen veroorzaken op je lakwerk.

     Was ook de onderkant van je auto 
De onderkant van de auto wordt nogal eens ver-
geten. Je ziet hem tenslotte toch niet en hij is ook 
niet erg praktisch te wassen. Resultaat? Een au-
tobodem vol krasjes en beschadigingen die uit-
eindelijk tot schade kunnen leiden. 
Zorg dus dat je eens in de zoveel tijd een keer 
door de autowasstraat gaat. Zo wordt ook de on-
derkant eens een keer goed schoongemaakt.

Vergeet trouwens ook niet om regelmatig je vel-
gen een poetsbeurt te geven. Komt ze absoluut 
ten goede.

   Je auto wassen bij koud weer 
Ok, dus het is inmiddels lente. Maar we weten al-
lemaal dat dit in Nederland geen garantie is voor 
goed weer. Het zou niet de eerste keer zijn dat er 
in april toch nog een vorstperiode op komt zet-
ten. En wil je dan echt op dat moment je auto 
wassen? Let dan even op onderstaande tips om 
schade aan je auto te voorkomen.

  - Gebruik lauw water i.p.v. heet water. 
- Zorg dat je na het wassen de rubbers en randen 
van de autodeuren droogmaakt.
- Last van klemmende deuren door kou? Smeer 
de rubber randen eens in met wat vaseline.
- Neem de sloten van je autodeuren en tankdop 
onder handen met antivriesspray.
- Zet tijdens en een tijdje na het wassen je ruiten-
wissers omhoog. Kunnen ze ook niet vastvriezen.

    Zo kan je auto er weer een poosje tegenaan en 
blinkt hij weer als nieuw.

     Bron: AllSecur.nl      

        
 Laaghangende zon: hoe ga je daar 
mee om?
     De laaghangende zon. Het is de ergernis van elke autorijder in de herfst en de lente. Je wordt 
overvallen door de verblindende kracht van de zon. Vooral als het net geregend heeft. Het zal je 
niet verbazen dat hierdoor hinderlijke situaties kunnen ontstaan in de auto. 

  Bovendien neemt bij laagstaande zon het aantal 
ongelukken toe op de Nederlandse wegen. Dit 
willen we natuurlijk verminderen. Daarom is het 
belangrijk dat u als automobilist goed bent voor-
bereid op laagstaande zon. 
Vooral in het voorjaar is dit bij helder weer een 
groot probleem. Maar wat kunt u hier aan doen? 
Aan de stand van de zon kun je weinig doen. 
Toch zijn er een paar zaken die je wél in de hand 
hebt.

     Zichtbaarheid bij laagstaande zon 
De glinstering van de zon op de auto voor u, of 
op een nat wegdek hindert in uw ogen tijdens 
het rijden. U bent niet de enige die hier last van 
heeft, uw medeweggebruikers natuurlijk ook. 
Zorg er daarom altijd voor dat u goed zichtbaar 
bent, door bijvoorbeeld altijd bij laagstaande 
zon uw dimlicht te voeren. 
De automobilist achter u zal u dan eerder zien 
en zo kan deze ook beter inschatten wat u gaat 
doen en zullen ongevallen worden voorkomen.

   Houd je ruiten schoon 
Vuile ruiten belemmeren je zicht. Laaghangende 
zon maakt dit nog erger: krasjes, vuile plekken 
en vlekken van bijvoorbeeld zoutaanslag lichten 
meer op dan normaal.
Zorg er daarom voor dat je ruiten altijd vrij zijn 
van vuil en ijs. Let op! Denk ook aan de binnen-
kant: als je regelmatig de verwarming aan hebt 
staan, komt er ook vuil aan de binnenkant van 
je ruit.

   Zonnebril mee 
Leg een zonnebril in je auto. Kies er bij voorkeur 
een met gepolariseerde glazen. Deze werken 
contrastverhogend. Ze filteren het licht en kleu-
ren snel mee bij verandering van het licht. Bij 
fel zonlicht verkleuren de glazen tot een prettige 
donkere tint. Bij bewolkt weer lichten de glazen 
op, zodat je een helder zicht hebt.

   Matig je snelheid 
Zo eenvoudig als het klinkt is het ook: matig je 
snelheid wanneer het zicht wordt belemmerd 
door laaghangende zon. Mocht zich iets voor-
doen dan heb je meer tijd om te stoppen of uit 
te wijken.

   Schade door laaghangende zon 
Rijd je door de laaghangende zonzelf schade 
aan je auto? Dan, ook als deze schade verzekerd 
is, heeft dit wel invloed op je schadevrije jaren 
en dus de korting op je premie. Rijdt iemand 
anders jou aan door de laaghangende zon? Dan 
kun je deze schade verhalen op de WA autover-
zekering van de tegenpartij. Zorg er in beide ge-
vallen voor dat u het schadeformulier op de juis-
te manier invult en ga daarnaast bij laagstaande 
zon altijd goed voorbereid de weg op.

  Bereid je goed voor, laat je niet verrassen. Rijd 
veilig!

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

ONDERHOUD ALLE MERKEN

OPEL ASTRA 5-DRS GL 1999 € 1.950
OPEL ZAFIRA 1.6 MAXX 2004 € 5.450
OPEL CORSA 3-DRS SPORT 2008 € 6.450
OPEL AGILA SELECTION 2012 € 8.950
OPEL MERIVA AUTOMAAT 34000KM 2005 € 6.950
OPEL VECTRA COMFORT 2003 € 3.950
FORD KA TITANIUM 2010 € 7.250
RENAULT SCENIC GRAND 2007 € 6.950
RENAULT TWINGO DYNAMIQUE 2010 € 6.450
VOLVO C30 MOMENTUM 2.0D 2008 € 9.650
FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 2011 € 6.950
MITSUBISHI COLT EDITION 2010 € 7.450
CITROEN C4 PICASSO AMBIANCE 2008 € 9.950
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2004 € 6.450
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2001 € 2.850
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 2004 € 4.850

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line nov-05 91.947 km Grijs metallic Hatchback € 9.000

Citroën  Berlingo  1.6 HDI elektr pakket / cruise control. sep-08 110.987 km Zwart Bestelbus € 6.250

Citroën  C4  1.6-16V VTR+ sep-05 61.536 km Zwart Hatchback € 5.250

Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 km Grijs metallic Hatchback € 5.750

Fiat  Stilo  2.4-20V Abarth jan-06 93.319 km Zwart Hatchback € 5.000

Kia  cee’d  Sporty Wagon 1.4 CVVT 2010 37.686 km Grijs metallic Stationwagon € 11.750

Peugeot  107  1.0-12V Airco / 5drs / centr vergr apr-11 34.467 km Zwart Hatchback € 6.750

Peugeot  206  SW 1.4 Airco / Cruise control mrt-06 198.707 km Grijs Stationwagon € 4.500

Peugeot  307  SW 1.6 16v Panoramadak / ecc / cruise control jan-07 135.628 km Zwart Stationwagon € 6.950

Renault  4  R 4F4 mei-88 111.706 km Wit Hatchback € 5.950

Renault  Scénic  2.0-16V Business Line sep-07 114.723 km Grijs MPV € 7.950

Suzuki  Swift  1.2 Exclusive EASSS feb-12 22.199 km Zwart Hatchback € 11.250

Volvo  V70  2.4 Polar jan-00 319.476 km Grijs metallic Stationwagon € 1.000

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen • Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Renault  Scénic  1.5 dCi
110 pk/navigatie

bj. 2009, 141.604 km
zilver, MPV

€ 10.750Lankhorsterstraat 28 - Wichmond - Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease
onderhoud!!

M
M

Autobedrijf
Melgers

www.autobedrijfmelgers.nl

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE 36.538 KM 2013 €  8.250,-
FORD FIESTA 1.25 TREND 146.323 KM 2009 €  6.750,-
FORD FOCUS WAGON 1.6 TITANIUM 135.194 KM 2008 €  8.950,-
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD ACTIVE 7P. 129.458 KM 2009 €  15.950,-
KIA VENGA 1.4 CVVT WORLD CUP EDITION 84.190 KM 2010 €  11.750,-
OPEL CORSA 1.2-16V EDITION 59.795 KM 2011 €  8.950,-
PEUGEOT 107 1.0-12V MILLESIM 200 86.047 KM 2011 €  5.950,-
PEUGEOT 207 SW 1.6 VTI XS 129.659 KM 2007 €  7.500,-
PEUGEOT 307 CC 2.0 16V-130KW 3BRFKC 188.544 KM 2005 €  7.250,-
RENAULT CLIO 0.9 TCE ECO EXPRESSION 20.393 KM 2013 €  13.750,-
SUZUKI SWIFT 1.3 GLS 94.376 KM 2006 €  6.950,-
VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI BLUEMOTION 47.060 KM 2010 €  10.250,-

VOLKSWAGEN 
GOLF PLUS 

1.6 TDI COMFORTLINE 
BLUEMOTION

101.503 KM, 2012

€ 18.250,-

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp



Nationale Vrouwendag
Bronckhorst/Toldijk - Dit jaar wordt 
de Nationale Vrouwendag gevierd 
op zaterdag 7 maart in Zaal Den 
Bremer, Zutphen-Emmerikseweg 
37 te Toldijk. Verschillende spreek-
sters staan op het programma even-
als muziek. De zaal is open om 13.00 
uur, aanvang 13.30 uur.

Ds. Aleida Blanken uit Hengelo is pre-
dikant binnen Bronckhorst en lid van 
Soroptimistclub Doetinchem. Zij zal 

spreken over het thema ‘Vrijheid in 
de samenleving’. Mw. Drs. Maria van 
Haperen uit Haarlem is Education 
specialist bij het NIOD en haar lezing 
gaat over ‘Vrouwen in het kinder-
werkverzet’. Als historica is zij al jaren 
actief in het middelbaar onderwijs. Ze 
doceert geschiedenis en is auteur van 
verschillend lesmateriaal.
De middag wordt opgeluisterd door 
Anja den Bakker-Looman uit Baak. Zij 
zorgt voor de muzikale vrolijke noot.

   

Tulpenactie Lions
Bronckhorst - Ook in het vroege 
voorjaar van 2015 komen de leden 
van Lionsclub Bronckhorst weer 
huis aan huis met tulpen. In alle ker-
nen van de gemeente Bronckhorst 
worden de inwoners verblijd met 
deze mooie voorjaarsbloemen. De 
opbrengst is bestemd voor de zwem-
baden. In Vorden en Wichmond 
gaan de Lions op zaterdag 14 maart 
langs de deuren.

De Lions zorgen voor een gevarieerd 
aanbod tulpen in diverse soorten en 
kleuren en natuurlijk ook voor ge-
mengde bossen. Ze blijven lang goed, 
want de tulpen worden ‘s morgens 
direct vers gehaald bij het bekende 

Toldijkse bedrijf van Jordy Wesselink, 
‘de IJsseltulp’. “U heeft al vroeg in het 
jaar wat fleurigs in huis en u kunt in 
de zomer nogmaals meegenieten van 
de opbrengst,” aldus de Lions. Im-
mers, zoals bij alle activiteiten die de 
Lionsclub ontwikkelt en uitvoert, zijn 
de opbrengsten bestemd voor goede 
doelen. 
Dit jaar wordt de opbrengst van de 
tulpenverkoop gebruikt voor de drie 
geprivatiseerde zwembaden in onze 
gemeente: het zwembad van Steen-
deren, het zwembad van Hengelo en 
het zwembad van Vorden. “Wij hopen 
daarom dat heel veel mensen, net 
als andere jaren, weer genereus deze 
mooie tulpen zullen kopen!”

EvaSchuurman
Column

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. 
Ze verhuisde zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de 
gemeente Bronckhorst. Eva kwam en zag en hoopt de Achterhoek met 
deze tweewekelijkse column ook voor zich te winnen.

Bij bosjes
‘t Is me dan toch overkomen, bij bos-
jes zag ik ze al vallen.
Al wat bij bosjes valt, wil ik trouwens 
altijd bij elkaar rapen, schuin afsnij-
den en in door poeder gevoed water 
neerzetten. Om daarna lieflijk te aan-
schouwen hoe het weer opbloeit.
Niemand raapte mij op. Maar ik werd 
wel lieflijk aanschouwd.
En hele bossen gingen mij al voor. 
Maar toen mijn schema het toeliet, 
viel ook ik om.
Toen alle bosjes al bijna lagen. Laat-
bloeier.

Griep.

Suizende oren, lopende neus, opge-
zette klieren en pijnlijke spieren.
Klamme rug, algehele vermoeidheid, 
bonkend hoofd en korte lont.
Rauwe keel, volle holtes, nergens-
zin-in, droge mond. Ja, zo lijkt het 
heel wat. Echter, geen dokter kijkt er 
nog van op- dan wel om.
Vandaar dat ik er ook geen dokter 
mee heb lastig gevallen. (Maar wel 
wat anderen).
Naast chagrijnig- was ik ook erg dank-
baar dat het net na de belangrijkste 
afspraak van de maand plaatshad.
(Wat was dat dan voor een afspraak, 
Eva? Ach, hou toch op met je vragen. 
Ik heb griep).
Ik appte mijn goede vriendin daar-
over (eigenlijk is ze mijn beste vrien-
din, maar eigenlijk doe ik ook niet 
aan hiërarchie onder mijn vrienden) 
dat het zo fijn was dat mijn agenda 
op mijn lijf had gewacht.
Waarop zei ad rem antwoordde: ‘Dus 
jouw lichaam luistert naar jou? In 
plaats van andersom?’
Ik heb daar met mijn volle hoofd eens 
over nagedacht en kwam toen tot de 
conclusie dat ik toch niet dacht dat 
mijn dominantie zo ver reiken kon.
Eerlijk gezegd had ik nog wel langer 
door kunnen mijmeren over haar 
digitale filosofische suggestie, maar 
mijn holtes waren al zodanig gevuld 
dat er na mijn eerste conclusie geen 
ruimte meer over was.

Ken je dat gevoel? Dat je hoofd zo vol 
zit dat het wel een stad lijkt?
En je kijkt wel naar links, rechts en 
dan weer naar links, maar overal 
komen wielen vandaan, met dingen 
erop.
En iedereen is sneller dan jij. Waarop 
je besluit te gaan wonen op die ene 
stoeptegel die net niet onder je beide 
voeten past.
Maar zo werkt het niet, want iedereen 
moet altijd ergens heen. Dus jij ook.
Als je griep hebt, wil je juist nergens 
heen.
Je wilt op die ene stoeptegel bij el-
kaar geraapt worden en routineus 
maar met beleid en door kundige 
handen in een papiertje gewikkeld 
worden. Onder iets lubberende snel-
binders richting een warme kamer 
gereden worden.

Ik wacht.

En ineens, in mijn volle stad. Fietsten 
daar twee meisjes voorbij.
Zacht verlicht door het eerste voor-
zichtige voorjaarszonnetje.
En in een vlaag van snelheid rook ik 
- door mijn snot heen - iets bekends.
Ben zomaar met mijn boze spieren 
op mijn mountainbike gestapt (die 
toevallig achter mijn stoeptegel ge-
parkeerd stond) en achter ze aange-
gaan.
Na een klein tijdje hielden we halt bij 
een bankje in datzelfde zonnetje, met 
zelfgesmeerde boterhammen en een 
van die meisjes zong ter plekke een 
zelfverzonnen lied, waarop de ander 
in een lachbui schoot.
Plotsklaps was mijn hoofd weer he-
lemaal leeg. En mijn hart stroomde 
over. Ze raapten mij op, sneden me 
schuin af en we namen samen plaats 
in ons eigen vaarwater.
Als dank heb ik ze vanavond een 
welterusten-zoen gegeven. Wel een 
ietwat korte, bij gebrek aan lucht.

Op woensdagavond 11 maart draagt 
Eva voor in de bibliotheek in Hengelo 
gld. Aanvang: 20.00 uur

Bronckhorst - Afgelopen weekend 
werden er op het circuit ‘De Gal-
gendijk’ in Lochem op zaterdag en 
zondag cross wedstrijden verreden. 
Op zaterdag werd er een 4 uurs cross 
georganiseerd en voor de zondag 
stond het ONK Zijspancross op het 
programma aangevuld met de klas-
sen Quads, MX1 en MX2. In alle klas-
sen waren er teams en rijders uit de 
gemeente Bronckhorst aanwezig. 
Daarbij werden verschillende suc-
cessen geboekt.

De 4 uurs cross werd zaterdag gewon-
nen door een team dat KTM fabrieks 
rijder Davy Pootjes in hun midden 
had. Elk team heeft een 4 tal rijders 
die elkaar telkens afwisselen. Bas 
Klein Haneveld werd met zijn team 3e 
en Rob Seesing behaalde een mooie 
5e plaats met zijn team. De uit Hen-
gelo Gld afkomstige Jasper Groot 
Roesink, Koos Banda en Sjoers Eskes 
reden naar een keurige 5e plek samen 
met de uit Ruurlo afkomstige Gijs ten 
Elshof. Naast deze mannen reden er 
nog een 10 tot 20 coureurs mee uit de 
gemeente Bronckhorst.
Evenals vorig jaar wist het duo Ettiene 

Bax & Kaspars Stupelis beide manches 
te winnen bij de ONK zijspannen. 
Gert van Werven behaalde met Peter 
Beunk uit Hengelo Gld een prachtige 

3e plek. Koen Hermans, ook uit Hen-
gelo reed in de 1e wedstrijd een aantal 
ronden aan kop maar moest opgeven 
door technische problemen. Hij reed 
echter de sterren van de hemel in de 
2e manche en eindigde samen met 
Kenny van Gaalen achter Bax en Stu-
pelis als 2e. Het duo Hans Garritsen 
en Rik Wiegerink eindigde twee keer 
in de achterhoede met een 20e plaats. 
Veelvoudig wereldkampioen Daniel 
Willemsen reed zich keurig naar een 
5 en 4e plaats in beide manches met 
zijn bakkenist Robbie Bax.
De winst bij de quads ging tweemaal 
naar Mike van Grinsven. Hij kreeg be-

hoorlijk tegenstand van CRQF team 
rijder Joe Maessen die in beide man-
ches als 2e finishte. Maessen komt uit 
op een quad die is ontworpen door 
Vordenaar Gerben Vruggink. Gerben 
was tevreden met de resultaten van 
Maessen maar hoopte stiekem toch 
op een overwinning van zijn rijder. De 
Hengelose quad rijder Gerben Liever-
dink werd 25e en 28e.
Twee overwinningen waren er voor 
Erwin Plekkenpol in de MX1 catego-
rie. Peter Bergsma uit Hummelo deed 
ook prima zaken met twee 7e plaat-
sen. De 25e en 24e plaats ging naar 
Eddie Looman uit Zelhem. Eduard 
Hermsen won beide manches in de 
MX2 klassen. Succes was er voor Thijs 
Bulten in de 1e manche. Lange tijd 
reed hij op een 3e plaats maar moest 
op het laatst iets toegeven en werd 
netjes 5e. De 14e plek was zijn deel in 
de tweede wedstrijd van de dag. Sjoe-
rd Eskes die evenals Thijs Bulten ook 
had meegedaan aan de 4 uur cross 
van zaterdag reed zich verdienstelijk 
maar een 21e en 18e plaats. Jan Wil-
lem Arendsen eindigde tweemaal als 
37e en liet daarmee toch een aantal 
rijders achter zich.

Joe Maessen behaalde 2 maal een 2e plaats voor het CRQF team uit Vorden. Foto: Henk Teerink

Crosswedstrijden in Lochem

Goede resultaten voor rijders Bronckhorst

Klein Haneveld 
werd met zijn 
team derde 
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Lekker Leven Voedingsadvies in Ruurlo en Vorden 
nu een PuurGezonde praktijk
Weg met strenge diëten en afslankhypes. Terug naar puur gezond eten! 
Want dat is de beste oplossing voor overgewicht en andere gezondheids-
problemen. Steeds meer diëtisten en gewichtsconsulenten hanteren deze 
lekkere en puur gezonde aanpak in hun praktijk. Ook bij Lekker Leven 
Voedingsadvies in Ruurlo en Vorden kun je terecht voor PuurGezonde voe-
dingsadviezen.  

Geen pakjes, zakjes, shakes en light 
producten. Maar wel écht eten, dat 
lekker en gezond voor je is. Wie op die 
manier eet, verbetert zijn gezondheid 
en valt af. Op een heel lekkere ma-
nier! Dat is de missie van de website 
www.PuurGezond.nl. En ook in de 
praktijk van Dorien Agelink, BGN-ge-
wichtsconsulente, wordt deze aan-
pak gehanteerd.

‘Het draait in deze methode allemaal 
om écht eten’, zegt Dorien. ‘Pure, eer-
lijke producten die je verzadigen en 
voeden. Wie geniet van een puur ge-
zonde voeding, voelt zich energieker 
en heeft geen last van snaaihonger. 
In mijn praktijk leer ik cliënten graag 
hoe ze soepel kunnen overstappen 

naar een puur gezond eetpatroon. 
Met lekkere recepten, goede tips en 
een duidelijk stappenplan. Daarvoor 
gebruik ik de boeken “PuurGezond! 
Slank in 8 stappen”  en “Eet meer! 
Lekker in je vel met PuurGezond” 
van diëtist Karine Hoenderdos als 
inspiratiebron.’ Een heerlijk nuch-
tere kijk op voeding, waarbij vooral 
niet wordt ingegaan op alle hypes en 
nieuwe trends, maar waar de kracht 
van gewone/gezonde voeding cen-
traal staat.

Je kunt bij Lekker Leven Voedings-
advies terecht voor individuele en 
groepsbegeleiding.
Op woensdagavond 11 maart a.s. 
start er een groepscursus ‘Puur 

Gezond, slank in 8 stappen’ bij Ind-
oorsport Vorden. Er zijn nog een 
paar plaatsen vrij! Voor meer infor-
matie kun je contact opnemen met 
Dorien op 06-2088634.

Lekker Leven Voedingsadvies is de 
praktijk van BGN-gewichtsconsulent 
en leefstijlcoach Dorien Agelink.

Praktijkinformatie:
Noorderweme 12, 7261 PX Ruurlo
Overweg 16-18, 7251 JS Vorden
(Indoor Sport Vorden)
Tel. 06-29088634
www.lekkerlevenvoedingsadvies.nl
info@lekkerlevenvoedingsadvies.nl
 

 



BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK
NAAR EEN
NIEUWE
UITDAGING?

Wegens uitbreiding en groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een medewerker 
voor de functie van:

MACHINESTELLER AUTOMATEN
Functie-omschrijving:      
Voor deze functie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig in- en omstellen van 
persen tot 250 ton en speciaalmachines die produceren vanaf coil tot 4 mm dik. 
Als er tijdens het productieproces problemen ontstaan dan onderzoek je deze en los 
je de procestechnische storingen op. Je rapporteert aan de Afdelingschef Stamperij/
Automaten. Voor een goede invulling van de functie is het van belang dat je kennis 
hebt van volgsnijbuigstempels en ervaring hebt met het in- en omstellen van persen. 

Functie-criteria:
-  Afgeronde technische opleiding op LBO+/MBO niveau
-  Technische tekeningen kunnen lezen
-  Minimaal 5 jaar relevante werkervaring 
-  Affiniteit met veiligheid, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid
-  Pro-actief, flexibel, resultaat- en verbeteringsgericht

Voor nadere informatie kunt u bellen met Jos Beunk, Hoofd Productie, 
tel.nr. 0575 - 468211

Sollicitaties graag richten aan:
Goma B.V. – Afd. Personeelszaken – Postbus 8 – 7255 ZG  Hengelo Gld. pz@goma.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

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 Assistent Accountant m/v

Wil jij een carrière in de accountancy? 
Dan is dit DE kans!

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de regio 
Deventer/Doetinchem zijn wij met regelmaat op 
zoek naar junior assistent accountants. Als je 
een carrière ambieert in de accountancy, dan 
is dit de perfect opstap! In de functie van junior 
assistent accountant ben je verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van administratieve werk-
zaamheden ten behoeve van diverse klanten. 
Je voert alle werkzaamheden uit ter voorberei-
ding van het samenstellen van de jaarrekening. 
Veelal betreffen het functies waarin je kan door-
groeien. Mocht je net je HBO opleiding hebben 
afgerond, dan past deze functie goed bij je. 
Ook als je nog bezig bent met je HBO opleiding 
richting accountancy/bedrijfseconomie of gelijk-
waardig, zijn er zeker mogelijkheden.

Systeem- en Netwerkbeheerder m/v

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie 
waarbij je met ideeën mag komen en mee 
mag denken met ondernemers?

Functieomschrijving
Je bent mede verantwoordelijk voor de conti-
nuïteit van de IT-omgevingen van onze klan-
ten, deze continuïteit realiseer je door mid-
del van proactieve monitoring, het maken van 
(trend) analyses, verbanden leggen en op basis 
van je kennis en ervaring actie te onderne-
men. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 
het behandelen van vragen en storingen op 
IT-service, netwerk en/of serverniveau en advi-
seer je klanten over complexe IT-vraagstukken 
en ontwikkelingen in het vakgebied. De klan-
ten waar je werkzaamheden voor uitvoert zijn 
zeer divers, van kleine ondernemingen met 5 
werkplekken tot een bedrijven met meer dan 30 
werkplekken.

Bijbaan productie m/v

Ben je student of scholier en op zoek naar 
een bijbaan in de productie?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar 
een productiemedewerker. Je bent hier bezig 
met het afwerken van meubelen, voorname-
lijk het schuren hiervan. Het is belangrijk dat 
je netjes en correct werkt. Je bent een echte 
aanpakker, en niet bang je om de handen uit de 
mouwen te steken.

Productiemedewerker m/v

Heb jij een technische achtergrond en weet 
je van aanpakken?

Functieomschrijving
In deze functie voer je verschillende werkzaam-
heden uit, zoals orders picken, laden en lossen 
en bouw je stellingen op. Tevens zorg je ervoor 
dat de stellingen op maat worden gemaakt met 
behulp van een slijptol. Het is belangrijk dat je 
met diverse gereedschappen overweg kan. Het 
gaat om fysiek zwaar werk waarbij je niet bang 
bent om flink aan te pakken.

Medewerker groenvoorziening m/v

Houd je van buiten werken en beschik je 
over een BE rijbewijs?

Functieomschrijving
Vanaf eind maart, begin april tot 
september zoeken wij voor een 
hoveniersbedrijf een medewerker 
die gras kan maaien voor zowel 
particulieren als bedrijven. Het is 
belangrijk dat je zelfstandig kunt 
werken, aangezien je veel alleen 
werkt en zelf je werk indeelt. 
Omdat je veel met diverse gras-
maaiers werkt, is het belangrijk 
dat je weet hoe je hier mee moet 
omgaan en eventuele (kleine) sto-
ringen zelf oplost.



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers en verschijnt in een 
oplage van 4.500 exemplaren 
in: Vorden, Kranenburg, 
Wichmond, Vierakker, Linde, 
Medler, Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers
Telefoon: (0575) 55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactAchterhoek
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

Weekblad Contact 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 
databankrecht. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme opgaven 
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te halen 
bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Medische diensten 

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
7 - 8 maart: F.A. Kuijl, Lochem, 0573-251684.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

Belangrijke telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand tele-
foonnr. bellen of kijken op www.sensire.nl

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB  Vorden, tel (0575) 55 34 05. Voor 
alle activiteiten en curssusen. De inloop- en spreekuurtij-
den zijn van dinsdag t/m donderdag van 9.00 – 11.00 uur.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink, 
w.gotink@welzijnvorden.nl. 
Informatie: info@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 risicovoe-
ten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m 
donderdag: 10.00-16.00 uur. Vrijdag: 9.00-16.00 uur (i.v.m. 
de weekmarkt).  Zaterdag: 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en work-
shops, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behande-
ling, 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. Afgift e aan de Gietelinkdijk 4 te 
Hengelo.

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

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

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek. Tel. 06-83039005

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 8 maart: 10.00 uur: ds. M.H. Leistra uit Steenderen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 8 maart: 10.00 uur: ds. J. Kool.
Woensdag 11 maart: 19.30 uur: ds. J. Kool, Biddag.

Kapel in de Wildenborch
Zondag 8 maart: 10.00 uur: ds. W. Onderwaater.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 8 maart: 10.00 uur: vg: Ds. T. Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 maart: 17.00 uur: Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst. 
Zondag 8 maart: 10.00 uur: Oecumenische viering, 
locatie: Wichmond, vg. diaken Th. ten Bruin.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 7 maart: 18.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. M. Peters, pastoraal werker.

 Te koop gevraagd: antiek, curio-

sa en alles wat verzameld wordt. 

Ook complete inboedels. Verza-

melhuis Warnsveld, Rijksstraat-

weg 35, (0575) 52 29 19.

      Repair Café Zaterdag 14 Maart 

10.00-12.00 uur. Kulturhus Vor-

den

  27 mrt 20:00u. Kulturhus. KRATO 

speelt de klucht’Extra hulp op 

de eerste hulp’ Volw: € 5,- kind.

tm 12: € 2,50

  Bert van Genderen  koopt en 

haalt uw boeken  en betaalt à 

contant. Tel. (0543) 45 13 11.

  V LO O I E N M A R KT  Z E L H E M 

ZON.15 MRT.10-17 U. SPORTHAL 

DE POL Vincent van Goghstraat 

72.Info Kr.Huur 0639108152 

www.animo-markten.nl

  Goud & Zilver reparaties. Atelier 

Henk Eggersman, Burg. Gal-

leestraat 8, Vorden. Tel. 0575-

550725.

  Ervaren wintersporter zoekt 

dito reisgenoot (m/v) 14 t/m 

21 maart. Wie gaat mee? 0314-

631848.

  Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-

woon Frits Peppelinkhausen, tel 

(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.

      25-03 start Muziwijs in Ruurlo 

nieuwe muziekcursussen voor 

(groot)ouder/oppas en kind (0-4 

jaar). 03-06 starten korte zomer-

cursussen. Evt. ook op ma- di- of 

do-dag. Interesse? Kom naar de 

openles op 18-03 en zie muzi-

wijs.nl of facebook.com/muzi-

wijs

  Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. 

Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08. 

Alleen op afspraak.       

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

VLOOIENMARKT
ZELHEM

ZON. 15 MRT. 10-17 U. 
SPORTHAL  DE POL 

Vincent van Goghstraat 72  

Info Kr.Huur: 0639108152

www.animo-markten.nl

4 t/m 10 maart. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 
16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in 
het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 4 maart Cowboysoep / Boeuf Stroganoff met aardappel-
kroketten en groenten

Donderdag 5 maart Kipfilet American met spek, tomaten, kaas + friet en 
sla / Vanillepudding met bessensap en slagroom

Vrĳdag 6 maart Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, gebakken 
aardappelen en groente

Zaterdag 7 maart Huisgemaakte gehaktbal met gebakken aardappelen 
en groente / Ĳs met slagroom (alleen afh. of bezorgen)

Maandag 9 maart Gesloten
Dinsdag 10 maart Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / 

Ĳs met slagroom

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

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

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

Dagmenu’s




