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De gedachte achter dit initiatief van 
het Oranje Fonds is om samen met 
iedereen in het Koninkrijk op zoek te 
gaan naar de mooiste, beste, succes-
volste en leukste sociale initiatieven 
in de categorieën ‘Buurt’, ‘Jeugd’ en 
‘Helpende Hand’. “Zo wijzen we, sa-
men met u, de nieuwe Koning en Ko-
ningin de weg naar bijzondere maat-
schappelijke organisaties overal in het 
land. Voor de uiteindelijke winnaars 
is er 50.000 euro beschikbaar én een 
Appeltje van Oranje. De stichting die 
de vele grootschalige activiteiten in 
het kader van 100 jaar Achtkasteelen-
tocht organiseert, kan die prijs goed 
gebruiken en heeft zich aangemeld 
voor de categorie ‘Buurt’. 
In het jubileumjaar kan onder meer 
de route langs de kastelen iedere 
woensdag tussen 8 mei en 8 septem-
ber worden gefietst. Bijzonder is dat 
kasteeleigenaren delen van hun land-
goed of kasteel openstellen voor deel-
nemers van de tocht. Het jubileum 
wordt in september afgesloten op het 

terrein van Kasteel Vorden, dat voor 
een Promsconcert wordt omgetoverd 
tot een groot openluchttheater. Eén 
van de doelstellingen van het Oranje 
Fonds is mensen met verschillende 
achtergronden met elkaar in contact 
brengen. Daarin slaagt de organisatie 
ruimschoots. Twee jaar geleden al sloe-
gen de VVV Bronckhorst, het Cultuur-
fonds Vorden en de Vordense Onder-
nemersvereniging (VOV) de handen 
ineen om het jubileum van de eerste 
bewegwijzerde fietsroute van Neder-
land vorm te geven. Vertegenwoordi-
gers uit die drie organisaties vormen 
de stuurgroep. Inmiddels hebben 
onder meer sociale werkvoorziening 
Delta, EHBO, Gelderesch Landschap, 
Natuurmonumenten, voetbalvereni-
ging Vorden en muziekverenigingen 
uit heel Bronckhorst hun medewer-
king toegezegd. Ook evenementen als 
de Achtkasteelenloop en het Cycling 
Team Vorden haken aan bij het jubi-
leum. “Het is een prachtig en uniek 
jubileum met grote nieuwswaarde 
en een kans om maximale aandacht 
te krijgen voor toeristisch, recreatief, 
maatschappelijk en cultureel Vor-
den, Bronckhorst én de Achterhoek.” 
De organisatie denkt met deze breed 
gedragen activiteiten op een gepaste 

wijze de nieuwe fietseeuw in te gaan. 
“Het is een toekomstbestendig project 
waarvan we ook na 2013 profijt zul-
len hebben”, vertellen Jopie Wullink 

Oranje Fonds houdt verkiezing om beste activiteiten op een rij te zetten 
voor aanstaand koningspaar

100 jaar Achtkasteelentocht 
in race om Kroonappel te worden

Vorden - Wordt de 100-jarige Achtkasteelentocht in Vorden één van de 
Kroonappels van het Oranje Fonds? Het antwoord daarop kunt u zelf 
geven door op de site www.kroonappels.nl uw stem uit te brengen op 
dit project. Het Oranje Fonds gaat op zoek naar de Kroonappels ter ge-
legenheid van de aankomende inhuldiging van Prins Willem Alexan-
der en Prinses Máxima, al sinds de oprichting het beschermpaar van 
het fonds dat sociale initiatieven in het hele Koninkrijk ondersteunt. 
Inwoners kunnen stemmen vanaf vrijdagochtend 15 maart 9.00 uur 
tot zondagavond 17 maart 20.00 uur.

Burgemeester Van Arkel fungeerde als gids voor de toeristen die de Achtkasteelentocht fietsen. Foto: Henk Braakhekke

en Joop Boerstoel. Er is trouwens ook
een directe link tussen de Achtkas-
teelentocht en het Koninkrijk de Ne-
derlanden. De fietstocht werd in 1913
namelijk in het leven geroepen ter ere
van het 100-jarige bestaan van het Ko-
ninkrijk.

STEMMEN
Op woensdag 20 maart worden de 
gemeentelijke winnaars bekend ge-
maakt. Van 20 tot en met  27 maart
stemmen de gemeentelijke winnaars
op winnaars in één van de andere
twintig regio’s waarin het Koninkrijk
is opgedeeld. Op donderdag 18 april
komen alle regionale winnaars bij el-
kaar. In een spannende strijd met een
deskundige jury komt er uiteindelijk
één winnaar per categorie uit de bus.
Die worden ook meteen bekend ge-
maakt. Ga voor meer informatie en om
te stemmen naar www.kroonappels.nl

Mitra Slijterij
Sander Pardijs

Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden
Tel. 0575 554264 mitravorden@online.nl

Aanbiedingen geldig t/m 23 maart.
(zolang de voorraad strekt)

Uit de Bodegas Salentein 
Portillo Malbec 2011
Winnaar ‘Argentina Wine Awards 2012’
in de categorie Malbec.
fles a 75cl van 8,99 voor 7,99

Doosprijs  37,50
Zie redactioneel stuk elders in dit blad.

Dukaat Jonge Jenever 35% 
liter 9,99

2 voor  17,49
  
Voor alle onderstaande aanbiedingen geldt: 
Hele liter voor de prijs van 70cl
De goedkoopste van de regio.

Baileys Irish Cream Licor 43
liter van 22,99 liter van 25,99 
Voor 17,49 Voor 18,69

Bacardi Carta Blanco Amaretto 
of Limon Di Saronno
liter   van 22,49 /  liter   van 21,49
24,99 Voor 17,49
Voor 17,49 

Famous Grouse Whisky Malibu Original
liter van 22,99 liter van 18,99
Voor 17,99 Voor 14,89

Berentzen Apfelkorn Safari Liquer
liter van 14,79 liter van 18,49
Voor 10,99 Voor 13,99

Zondag 17 maart
KNMV ONK motocross

Cross circuit 
‘De Kappenbulten’

Wolfersveenweg 29
Halle



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
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 adver-
tentietarieven. 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. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 

uur en 18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden 

afwijken, kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De 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.

Tandarts
16 - 17 maart R.C. Boersma, Vorden (0575) 55 19 08.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

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

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, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
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.

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, 

tel. (0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, 

lantaarnpaal die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere 

gaten in de weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde 

kom. Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en 

het kan niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor 

spoed eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 

met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 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) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. 

Coördinator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl 

Administratief medewerker: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 

Ouderenadviseur: Wilma Berns.

Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 

vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek 

op afspraak, tel. (0575) 55 31 59 of (06) 22 92 96 30 

E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur, 

zo 17.00 - 18.00 uur.

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici 

en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel 

Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt 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 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 

en donderdag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. 

Zaterdag 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.

marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 

32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 

huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 17 maart 10.00 uur, ds. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 maart 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 17 maart 10.00 uur, Zangdienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 17 maart 9.30 uur, Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 maart geen viering.

Zondag 17 maart 9.30 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 

m.m.v. Koorleden.

Weekenddiensten

Vlaai van de week
Zwitserse roomvlaai 
               6-8 pers. € 7,50

Dinsdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Brood-chips per zak € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 5 t/m za. 16 maart

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 16 maart.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Little gem sla  per 2 stuks € 0.99
Stevig/sappige joya 
appelen kg  € 1.99
Witlof 500 gr € 0.69
Zoete blauwe druiven 500 gr € 1.99
I.v.m verhuizen / oversteken naar de 
overkant zijn wij week 12 de gehele 

week GESLOTEN.
Excuses voor het ongemak.

Man, 69 jaar, goed uitziend,

sportief en financieel onafhan-

kelijk zoekt liefdevolle vrouw

voor relatie. Brieven onder

nr. 11-325 aan Weevers Gra-

fimedia, Postbus 22, 7250 AA

Vorden

Sieradenreparaties
Atelier Henk Eggersman

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Tel. (0575) 55 07 25

Aangeboden: Hulp bij on-
derhoud aan tuin en erf of 
andere werkzaamheden. Tel. 
(0575) 461733.

�

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Dagmenu’s 13 t/m 19 maart
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(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 13 maart
Runderbouillon met flensjes / Hutspot met hachée en zuurgar-
nituur

Donderdag 14 maart
½ gegrild haantje met jus, frites, appelmoes en rauwkostsa-
lade / Yoghurt-fris

Vrijdag 15 maart
Minestronesoep/ Zalmfilet met mosterdsaus, aardappelen en 
groente

Zaterdag 16  maart (alleen afhalen/bezorgen)
Spies de Rotonde met frites en rauwkostsalade / IJs met slag-
room

Maandag 18 maart 
Tomatensoep / Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauwkost-
salade

Dinsdag 19 maart 
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slagroom

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

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

Op zoek naar rust in een lande-

lijke omgeving? Vakantiewo-

ningen Porec (Kroatië) biedt

2 keurige accommodaties aan.

Voor info, mail: info@vakan-

tiewoningenporec.nl.

Uitwaaien in Zeeland! Aan

het strand gelegen chalet  4

personen en uit te breiden tot

8. Info: 06 - 519 222 19

Te huur aangeboden in

Zutphen: compleet ingerichte

WOONHUIS, vrije ligging, opp.

539 m2, € 950,00 per maand

All-In, per direct beschikbaar,

06-27852197.

Workshop voor paas- of voor-

jaardecoratie volgen? Kijk op

www.creatiefbymarjo.nl of bel

0575463442. M.Frederiks, Ke-

ijenborg



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

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

 
Mijn lieve vrouw, onze moeder, 

oma en overgrootmoeder

Gerda Kok - Boenink

is vredig ingeslapen.

* 13 maart 1932  † 9 maart 2013

Echtgenote van Carel Kok

Gert en Anja Oosterink
Hans †
Henrike Oosterink
Hans en Driesje Oosterink
Rolf †
Dinant †
Bas en Gerda Oosterink-Ferbeek
Chris en Floor Oosterink-Schouten
Ria Kok
Kleinkinderen en achterkleinkind

Kerkstraat 30, 7255 CB Hengelo Gld.

De afscheidsdienst is op donderdag 14 maart om 
14.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.
Voorafgaand aan de dienst is er van 13.30 tot  
13.50 uur gelegenheid tot condoleren in de kerk.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 
Zelhem.
Na de begrafenis komen we samen in “Ons Huis”, 
Beukenlaan 30 te Hengelo Gld, waar tevens 
gelegenheid is tot condoleren.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Grote Helleborus Pirouette
van € 11.95 2 voor € 17,50
Grote Camelia
van € 4.95 2 voor € 7,50
Vrijdag & Zaterdag alle boeketten 

voor € 5,00
3 bossen bloemen of planten 

Iedere week voor maar € 5,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Te koop eerste 
kwaliteit hooi 
kleine balen

B. Masselink
Dr. Alfonsariënsstr. 40

Steenderen

14 maart 2008  –  14 maart 2013

Wij missen al 5 jaar 
   

Paul

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan. 
               (Ida Gerhardt)

Cissy Eijkelkamp
Kinderen en kleinkinderen
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KEURSLAGERTROTS

1 rookworst + 150 g zuurkoolspek

GRATIS 500 gram zuurkool

SPECIAL

Worstjes en zo

100 gram 150

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

GRATIS 100 gram ham-preisalade

KEURSLAGERKOOPJE

Cordon bleu

3 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Italiaanse
groenteschotel

500 gram 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

TE HUUR

PAASHAASPAK
Molenkolkweg 33 Steenderen 

0575-452001

WOZ-waarde
te hoog?

Wij maken geheel

GRATIS
bezwaar voor u!

kijk op onze website of bel:

gerardwesselink.nl
0573-454027

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
onze moeder, oma en oude oma

Frederika Johanna 
Heuvelink-Steenblik

Zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Heuvelink

Warnsveld, maart 2013

DANKBETUIGING

Hartelijk bedankt voor alle cadeaus, brieven,  
kaarten en persoonlijke felicitaties die ons 65-jarig 
huwelijk tot een onvergetelijke dag hebben  
gemaakt. Het was geweldig.

Groeten,

Gonny en Tienus Maalderink
De Bongerd 20
7251 CD Vorden

Uitvaartverzorging

Rianne van der Wal - Veenink
T. 06 - 41 83 85 00

www.entoenuitvaartverzorging.nl
Ongeacht wel of geen verzekering.

Altijd in onze harten

Voor uw steun en medeleven tijdens de ziekte

en na het overlijden van onze lieve

           ALEX

willen wij u hartelijk bedanken.

  Jan en Elly Teeuwen

  Julian en Carlijn

  Dirco en Marian

         Twan & Isa

Vorden, maart 2013 

Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

auto te koop

Campermonteur gezocht

voor informatie

www.hanzestadcampers.nl

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden 
van onze beste oom

KLAAS SCHOTSMAN

zeggen wij u hartelijk dank.

 G. Klein Nengerman-Schotsman
 A. Klein Nengerman
 en familie

Vorden, maart 2013



BNN presentatrice, Nicolette Kluijver 
trekt met een bus vol stadse meiden 
langs plattelandsdorpen. Achterliggend 
idee van het programma is, dat er op het 
platteland een tekort aan vrouwen is, en 
dat de uitverkoren stadse vrouwen op 
zoek zijn naar een relatie met een man 
van het platteland.
Afgelopen zaterdag kwamen de nog ne-
gen overgebleven vrouwen in Vorden 
aan, waar ze werden voorgesteld aan  2 
vrijgezelle heren Jeroen Bargeman en 
Gerben Vlogman uit Vorden. De dames 
lieten zich erg  positief uit over de twee 
jonge vrijgezelle mannen. Om er achter 

te komen of er een klik is tussen de da-
mes en de twee heren, worden er allerlei 
activiteiten ondernomen, in en rondom 
het mooie en romantische Vorden.   Is 
er een vonk overgesprongen? Om daar 
achter te komen zult u moeten wachten 
op de uitzendingen van “In the name of 
Love”, die vanaf 1 april 2013 door BNN 
worden uitgezonden. De aflevering die 
in Vorden is opgenomen, zal op 13 mei  
worden uitgezonden. 
Voor een interview met Nicolette Kluij-
ver en de aankomst van de dames in 
Vorden, kunt u kijken naar een video 
verslag op www.contact.nl

‘Stop in the name of Love’

Vorden - Ondanks het gure weer waren er zaterdag toch aardig wat mensen 
op komen dagen op het plein voor Hotel Bakker. Hier vonden opnames 
plaats voor het programma “Stop, in the name of Love”.

foto’s: achterhoekfoto.nl

OOK AL LENTEKRIEBELS

Het voorjaar komt er weer aan, maak 
dus even tijd voor jezelf, om het 
gezicht weer lekker op te frissen en te 
laten verwennen!!

Boek in de maanden maart en april 
een heerlijke gezichtsbehandeling in 
onze schoonheidssalon en krijg een 
gratis hand- of voetmassage!

Schoonheidssalon
Double Beauty

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt, 

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu  64,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  49,50

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maanden
november, december, januari en februari

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

NU OOK LEVERBAAR:   WINTERBANDEN
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 

of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

Wegens succes is de actie verlengd
t/m 15 maart!

IEDERE DAG
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MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

Nieuwsgierig naar het werk 
van de verslavingszorg?

Kom dan kijken bij Tactus aan de Piet Heinstraat en de Houtwal. Aan de Piet Heinstraat 
geven we rondleidingen en krijgt u informatie over de nieuw te bouwen kliniek 
aan de Willem Dreesstraat. U bent welkom van 11 .00 tot 16.00 uur.

Op de locatie aan de Houtwal krijgt u informatie over de behandeling en 
begeleiding die Tactus biedt en kunt u een kijkje nemen bij de Medische Zorg Unit 
en bij de dagopvang. U bent welkom van 11 .00 en 14.00 uur. 

Ontdek Zozijn
op de Open Dag

in Vorden

www.zozijn.nl

Zaterdag 16 maart
09.30 tot 12.00 uur

Wooncentrum Raadhuisstraat
Raadhuisstraat 7, Vorden
Wooncentrum De Zon
Zutphenseweg 32, Vorden

van 4 jaar en ouder
 

VOORDELIGEHet  merk
voor het onderhoud van auto’s

Autorijden hoeft niet duur te zijn !

Nu ook verkrijgbaar bij 

OE Kwaliteit 

VOORJAARSCONCERT

WWW.CRESCENDOHENGELO.NL

Sporthal “De Kamp” Hengelo

Entree: € 4,-

Donateurs gratis toegang

ZA. 16 MAART - 19.30u

Met optredens van:
- Harmonie

- Slagwerkgroep

- Leerlingen

- Kinderkoor “Koorendo” en “Intro”

Graag tot ziens op 16 maart !

Weeversplasweg 1, Hengelo Gld.
info@ekovleesboerderij.nl

www.ekovleesboerderij.nl

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Administratiekantoor     WASSINK

Verzorging
Belastingaangifte

 Overige dienstverlening:
 • Verzorgen administraties
 • Salarisverwerking
 • Jaarrekeningen
 • Omzetbelasting
 • Fiscale adviezen

Spittaalstraat 112 t 0575 - 511 879
7201 EH Zutphen f 0575 - 518 545

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl

INFORMATIE
AVOND

INSTROOM SCHOOLJAAR 2013 - 2014

WOENSDAG 20 MAART 2013
TIJD: 19.30 UUR

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Te kinde
 B. Kniepereg
 C. Sloetspelde

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De afgelopen jaren reden de skee-
leraars hun rondjes door het dorp. 
(Start en finish in de Dorpsstraat). 
De skeelerronde van Vorden 2013 
wordt eveneens naar het industrie-
terrein verplaatst. Arjan Mombarg: 
‘Dat heeft een aantal redenen. Het 
heeft in de eerste plaats te maken 
met de herinrichting van het cen-
trum van het dorp. Daarover weten 
we inmiddels al wel dat de ‘straten’ 
er tijdens de feestweek niet uitgaan. 
Er speelt echter nog wat anders. 
We merken steeds meer en meer 
dat sommige ondernemers in de 
Dorpsstraat niet gelukkig zijn met 
een skeelerronde door het dorp. Zij 
staan niet te springen, geen enthou-
siasme voor een sportevenement in 
‘hartje Vorden’. Onbegrijpelijk want 
het evenement trekt jaarlijks een 
paar duizend toeschouwers. 

Wij organiseren als skeelercomité 
niet een wedstrijd voor ons zelf, 

maar doen dit voor het dorp. Het 
voegt iets extra’s toe aan de feest-
week. Nu we merken dat de bereid-
willigheid van een aantal onderne-
mers er niet is, houdt het voor ons 
natuurlijk ook op. Vandaar dat wij 
terugkeren naar onze ‘oude stek’ 
het industrieterrein’, zo zegt Arjan 
Mombarg. Het evenement staat dit 
jaar gepland voor vrijdag 19 juli. Het 
is overigens niet denkbeeldig dat er 
straks een gemengd sportaanbod 
komt, waardoor er met de datum zal 
worden geschoven. 

Het skeelercomité is momenteel 
in bespreking met RTV Vierakker-
Wichmond. Die organiseert name-
lijk jaarlijks op het industrieterrein 
de wielerronde van Vorden. Jan 
Weevers (namens RTV): ‘Wij zoeken 
naar samenwerking. Op dezelfde 
dag op het industrieterrein een skee-
ler- en wielerwedstrijd zou heel goed 
samen kunnen’, zo zegt hij.

Arjan Mombarg: ‘Zo’n samenwer-
king heeft nog meer voordelen. In de 
eerste plaats natuurlijk tegelijkertijd 
twee prachtige sportevenementen, 
verder meer publiek en bovendien 
kunnen de kosten gedeeld worden. 
Binnenkort weten we meer’, aldus 
Mombarg. De Vordenaar is nog zeer 
begaan met de skeelersport. 

Op de morgen van ons gesprek komt 
Arjan op skeelers via een ‘rondje 
buitengebied’ naar Free Wheel en 
zegt hij : ‘Ik skeeler momenteel 
veel te weinig en daar ga ik wat aan 
doen’. Drie jaar geleden stopte de 
Vordenaar met zowel het marathon 
schaatsen als het skeeleren. Daar-
voor maakte hij bijna tien jaar deel 
uit van de Nefit- formatie onder lei-
ding van Erik Hulzebosch, die zowel 
op schaats- en skeelergebied vele 
nationale en internationale succes-
sen boekte. In 2004 werd in Vorden 
ook de NK gehouden en werd Arjan 
Smit (Nefit) kampioen. Een huzaren-
stukje dat ‘Smitje’ zeven keer op zijn 
naam schreef. 

Dezelfde Arjan Smit is inmiddels 
door de bond benoemd tot Discipli-
ne Manager Inline Skaten. Hij heeft 
daarbij als opdracht meegekregen 
om een nieuwe topsportstructuur 
voor het Inline Skaten in te voeren. 
Arjan Mombarg: ‘ik hoop dat hij 
daarin slaagt want de skeelersport 
kan wel wat impulsen gebruiken. Er 
worden momenteel landelijk steeds 
minder wedstrijden georganiseerd, 
terwijl het skeeleren op zich enorm 
populair is. De wedstrijd- skeele-
raars kunnen trouwens de hand ook 
in eigen boezem steken. 
Die komen, ondanks toezeggingen, 
lang niet altijd bij wedstrijden opda-
gen (andere bezigheden) waardoor 
sponsors ook afhaken. Gelukkig 
is dat in Vorden niet het geval. De 
skeelerronde hier staat in hoog aan-
zien. Daardoor hebben we gelukkig 
al jaren een vaste groep sponsors 
waardoor wij hier skeelerwedstrij-
den kunnen organiseren. Alleen 
jammer dat we weer genoodzaakt 
zijn om naar het industrieterrein 
uit te wijken. Wat dat betreft laat 
ondernemend (centrum)Vorden 
enorme kansen liggen’, zo zegt Ar-
jan Mombarg.

Nederlands Kampioenschap skeeleren in 2014 waarschijnlijk in Vorden

Arjan Mombarg: ‘Skeelercomité 
Vorden dolgelukkig’

Vorden - ‘De kans dat het Nederlands Kampioenschap skeeleren in 
2014 in Vorden zal worden gehouden is zeer reëel. De onderhandelin-
gen met de KNSB (de skeelersport valt onder de vlag van de KNSB) zijn 
in een ver gevorderd stadium’, zo zegt Arjan Mombarg van het Skee-
lercomité Vorden. De NK wordt dan wel weer verreden op het indu-
strieterrein. In de beginjaren vonden de wedstrijden daar altijd plaats.

Als gevolg van de ziekte van de part-
ner of ouder zal de toekomst van de 
mantelzorger er anders uit gaan zien. 
Zo hebben ze vaak minder tijd voor de 
eigen activiteiten en raken ze contac-
ten kwijt. De computer kan dan een 
handig hulpmiddel zijn bij de zorg-
taak. Via email en videobellen met 
Skype kan eenvoudig contact worden 

onderhouden met familie, vrienden
en andere mantelzorgers. De digi-
tale wereld biedt uitkomst om het 
isolement tegen te gaan en kan een 
handige informatiebron zijn. Ook 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 persoonlijke problemen met de
mantelzorgconsulent te bespreken. 
De bijeenkomst is gratis toegankelijk.
Wel is opgave gewenst. 
Dit kan tot 12 maart door te bellen 
naar VIT-hulp bij mantelzorg, tel. 
0544-820000 of te mailen naar info@
vithulpbijmantelzorg.nl. Ook voor
nadere informatie kunt u boven-
staand nummer bellen of kijken op 
www.vithulpbijmantelzorg.nl.

Info-middag V.I.T.

Hoe kan de computer uw 
wereld verbreden?
Bronckhorst - Op 19 maart ver-
zorgt de V.I.T.-hulp bij mantel-
zorg een informatiemiddag voor 
mantelzorgers uit de gemeente 
Bronckhorst. Onderwerp is de 
computer als hulpmiddel bij de 
zorgtaak. De bijeenkomst wordt 
van 13.30 tot 16.00 uur gehouden 
in Partycentrum Langeler in Hen-
gelo (G).

De meewerkende boeren(-innen) 
agrariërs gaan ‘s morgens naar de 
school om in de klas de kinderen te 

informeren over de landbouw in de
streek en het eigen bedrijf. Ter onder-
steuning nemen ze info-materiaal, 
dvd’s, folders, producten etc. mee.
’s middags gaat de klas naar het be-
drijf toe. Ze krijgen een rondleiding 
op het bedrijf en ze mogen de produc-
ten proeven (eten/drinken). Vervol-
gens krijgen ze opdrachten om zelf
bepaalde handelingen te verrichten.
De kalfjes melk geven, koeien mel-
ken, dieren voeren etc.
Het project kan worden georgani-
seerd dankzij de sponsoring door
FrieslandCampina, Rabobank, Meng-
voersector, Landbouwmechanisa-
tiebedrijven, Accountantsbureaus,
Dierenartspraktijken, Aviko en Wel-
koop.

Project L.T.O. Bronckhorst

Met de klas de boer op
Bronckhorst - Meer dan 900 leer-
lingen van 28 basisscholen uit 
Zutphen, Doesburg en Bronck-
horst gaan dinsdag 19 maart 
de boer op in het kader van het 
project dat L.T.O. Noord afdeling 
Bronckhorst heeft georganiseerd 
om de kinderen kennis te laten 
maken met de boerderij. Stads-
kinderen weten totaal niet wat 
er op de boerderij gebeurt, maar 
ook plattelandskinderen weten 
weinig van wat er zich op de boer-
derij afspeelt als ze niet zelf van 
een boerderij komen.

Het programma wordt verder gevuld
met muziek uit de regio met num-
mers van Ha Die Jan, Bonne Route,
Wumme, Dick van Altena, Dinni en
Wim, Serge Epskamp. Op de Präöt-
stoel zit kleine Rieksie uut Rolde. 
Ook de rubriek ‘amparte woorden’,
‘spreuken en gezegden’ en de ‘lime-
rick’ zijn weer te horen.
De uitzending is iedere zondagmor-
gen van 11.00 tot 12.00 uur te beluis-
teren via de frequenties van Radio
Ideaal, via de kabel op het internet.

CD-primeur bij Ideaal dialect
Zelhem - Het Duo, Mulder & van 
Gorkum nam in de iBEAT Recor-
ding Studio in Zelhem onlangs 
een nieuwe CD op met de titel 
‘Laeven is leven’. Ideaal Dialect 
heeft de primeur en mag in het 
programma van zondag 17 maart 
de nummers laten horen. Frans 
van Gorkum heeft tevens een 
aantal verhalen voorgelezen die 
de komende weken te horen zul-
len zijn.

Mensen kunnen vragen hebben over 
werk, liefde, relatie, huis, familie, 
enzovoort. Wilt u meer weten over 
het communiceren met Engelen, het 
werken met engelenkaarten of heeft 

u misschien zelf een vraag aan de En-
gelen, geef u dan op voor deze work-
shop die wordt verzorgd door Mirjam
Leeflang. De workshop wordt gege-
ven op dinsdag 26 maart van 19.00
tot 20.00 uur in de bibliotheek van 
Hengelo. 
Deelname is gratis maar inschrijven 
verplicht. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl,
of informeer in de bibliotheek.

Workshop Engelenkaartreading
Hengelo - Iedereen heeft weleens 
een vraag die moeilijk te beant-
woorden is. Met engelenkaarten 
kun je een passend antwoord 
ontvangen van de Engelen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

De PvdA heeft een succesvol 
jaar achter de rug: goede ver-
kiezingen, er werd een regeer-
akkoord gesloten, de PvdA is 
daarin duidelijk herkenbaar. 
Ja, het akkoord bevat ook pijn-
punten, je kunt in een coalitie 
niet meteen je hele verkiezings-
programma realiseren. Intus-
sen gaan we hoopvol 2013 in. 
Ook in Bronckhorst: op naar 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014!

Werk aan de winkel dus. Het zou 
mooi zijn als nog een aantal men-
sen actief zou willen meewerken. 
We plaatsen daarom hierbij een      
b r e d e o p r o e p  aan ieder die 

zin heeft om binnen PvdA Bronck-
horst bij grote of kleinere klussen 
mee te denken en mee te werken: 
uitdagende klussen in een gemoti-
veerd team! Je hoeft (nog) geen lid 
te zijn, maar wie weet? Nieuws-
gierig geworden? Neem contact op 
met het bestuur van de afdeling: 
joselacroix@telfort.nl 

 ADVERTORIAL

PvdA Bronckhorst
Oproep



Met de kapitein, zijn bemanning en 
de vrijwilligers van de verschillende 
afdelingen staan we weer klaar om 
er samen met alle gasten een gezel-
lige dag van te maken. Op een unie-
ke manier genieten van al het moois 

dat Nederland te bieden heeft. Van-
uit de salon of vanaf het zonnedek 
ziet u sfeervolle dorpjes en steden, 
prachtige natuurgebieden en fraaie 
vergezichten aan u voorbijtrekken. 
De dag is volledig verzorgd, inclusief 

hapjes, drankjes en een drie gangen 
maaltijd. Verder wordt aan boord 
een verloting gehouden en is er live 
muziek te horen! Aanmelden kan bij 
de plaatselijk afdelingen. Tot ziens op 
de boot! 

De bootcommissie Zonnebloem boot-
dagtocht 2013: Oda Neijenhuis, Ans 
Helmink, Ria Baakman, Thea Giesen, 
Riek Sloot, Doortje Alofs en Ilonka 
Jolink.

Dinsdag 16 april

Regio bootdagtocht van de 
Zonnebloem

Hengelo - Op dinsdag 16 april organiseren de Zonnebloemafdelingen 
Vorden, Hengelo/Keijenborg, Wichmond/Vierakker en Steenderen de 
jaarlijkse bootdagtocht. De boot vertrekt dit jaar om 9.30 uur vanuit 
Zutphen. Inschepen vanaf 9.00 uur en de terugkomst 17.00 uur. In 
welke richting wordt gevaren is nog een verrassing!

De muzikale ondersteuning van Theo Jaaltink en Ria Dolfijn.

Kinderen onderzoeken van nature de 
wereld om zich heen en leren door te 
spelen. De Paradox biedt haar leerlin-
gen hiervoor alle ruimte en vrijheid. 
Hierdoor komen ze er achter waar 
hun interesses en talenten liggen.

Op de Paradox kunnen kinderen op 
hun eigen tijd en op hun eigen manier 
de normale schoolstof leren.  Net zo-
als een kind uit zichzelf, met hulp van 
anderen, leert lopen en praten, kan 
een kind ook leren lezen, schrijven en 
rekenen. Kinderen leren spelender-
wijs door doen en nadoen. Wanneer 
een kind eraan toe is, geven wij ze de 
lessen of de hulp die ze nodig hebben. 
Het kind leert dan zonder dwang of 
stress. Oudere leerlingen gaan vaak 

een of twee dagen per week op stage,
bijvoorbeeld bij een installatiebureau
of een zorginstelling. Zo komen ze er-
achter voor welke richting zij enthou-
siast en gemotiveerd zijn en welke
vervolgopleiding zij willen doen. Onze
ervaring is dat zij zonder problemen
in vervolgopleidingen instromen. Ie-
dereen kan zijn wie hij of zij is en be-
houdt of ontwikkelt zelfvertrouwen,
een basis voor de rest van je leven. In
Amerika is al 45 jaar ervaring met een
dergelijke school; De Paradox werkt al
meer dan 8 jaar met succes op deze
manier. Bent u nieuwsgierig gewor-
den? De open middag vindt plaats op
donderdagmiddag 21 maart, u bent
van harte welkom, met of zonder 
kinderen, om te komen kijken tussen
15.00 en 18.00 uur bij School de Para-
dox. De school is gevestigd in de oude
EMPO-fabriek aan de Enkweg 17A in
Vorden, vlakbij het station. 
Meer informatie vindt u op 
www.schooldeparadox.nl

Open middag School 
de Paradox in Vorden
Vorden - De Paradox is een so-
ciocratische streekschool voor 
kinderen tussen 4 en 18 jaar. Er 
zijn geen verplichte lessen of ver-
plichte toetsen.

Speciaal om vast inkopen voor Va-
derdag te doen, is er op het gehele 
assortiment WORX elektrisch gereed-
schap een korting van 30%  Al met al 
dus een uitgelezen kans om vast uw 
verf, behang en gereedschappen in te 
slaan voor 2013 met hoge kortingen! 

NOG MEER? 
Bij Deco Home Harmsen zijn ze blij 
met u als trouwe of nieuwe klant, 
daarom is er dit jaar een speciale actie 
boven op de diverse kortingsacties. Ie-
dere bezoeker krijgt een envelop met 

daarin een kleurstaal. Iedere kleur 
staat voor een andere verrassing, van
een kluscheque tot aan een heerlijke
(elektrische) interieurparfum. U wordt
16 maart dus behoorlijk in de watten
gelegd bij Deco Home Harmsen! 

GRATIS AF TE HALEN
Voor de creatieve mensen onder ons
die dit jaar een kermiswagen gaan
bouwen kunt u dit jaar tijdens de
open actiedag verfrestanten afhalen.
Perfect te gebruiken voor bijvoor-
beeld kermiswagens! (op=op) U kunt
een vrijwillige bijdrage deponeren
voor een goed doel en Harmsen Vak-
schilders verdubbeld dit bedrag aan 
het eind van de dag. 

Kortom zoekt u: Gordijnen, verf, be-
hang, vloeren, accessoires, aanver-
wante artikelen of wilt u gewoon
even rondkijken? Kom dan 16 maart
naar de opendag van 08.30uur tot 
16.00 uur! De koffie staat klaar en 
voor de lunch wordt ook gezorgd! 
Wat dacht u van heerlijke Oudhol-
landse poffertjes! Alvast sfeerproe-
ven? www.harmsenvakschilders.nl

Voorjaarskriebels bij 
Deco Home Harmsen Hengelo
Hengelo - De temperaturen wor-
den weer zachter, het blijft lan-
ger licht. We kunnen weer naar 
buiten! Het wordt tijd om voor-
jaars inkopen te doen. Op 16 
maart wordt het dit jaar wel heel 
voordelig! Na groot succes van vo-
rig jaar, organiseert Deco Home 
Harmsen op 16 maart een open 
actiedag met maar liefst 20% 
korting op het hele assortiment. 
Op prachtig voorraadbehang kan 
het voordeel deze dag oplopen 
tot 70% korting!

De organisatie van de wandeltocht 
is in handen van team Bronckhorst, 
met behulp van de sponsorcommis-
sie. Wilbert en Yvonne Grotenhuys, 
van supermarkt C1000 te Vorden 
ondersteunen Team Bronckhorst als 
sponsor voor dit evenement. Wande-

laars kunnen kiezen uit verschillende 
afstanden, te weten 5, 10, 15 en 20 
km. De wandeltochten gaan door het 
prachtige buitengebied van Vorden. 
Er is een pauzestop waar u kunt ge-
nieten van een kop warme soep, u 
aangeboden door supermarkt C1000. 

Ook is hier gelegenheid om een con-
sumptie te kopen, de opbrengst hier-
van is ook voor bovengenoemde actie.

WAAR EN WANNEER
Op zondag 24 maart kunt u starten 
tussen 9.00 uur en 11.00 uur. Als u 20 
km wilt lopen, kunt u tot uiterlijk tot 
10.00 uur starten. Starten kan vanaf 
de voetbalkantine VVVorden aan de 
Oude Zutphenseweg 11 in Vorden. 
Voor meer informatie, zie: 
www.teambronckhorst.nl

Wandel mee voor het KWF in Vorden

Vorden - Op zondag 24 maart 2013 organiseert Team Bronckhorst een 
wandeltocht ten behoeve van de actie Alpe d’HuZes.  Team Bronck-
horst neemt deel aan deze sportieve uitdaging door met de fiets of 
lopend de bekende Alpe d’Hues maximaal 6 keer te beklimmen, dit 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF!

Deze nu al legendarische dag zal worden opgeluisterd door diverse blaas-
kapellen, Schlagermusik mit Bier & Bratwurst. Het belooft een evenement 
te worden bol van de pure Gemütlichkeit, saamhorigheid, Geselligkeit, en 
Stimmung! Zet de datum maar vast in de agenda, want dit unieke evene-
ment mag u niet missen! De organisatie is in handen van Jong Gelre Vor-
den/ Warnsveld.

Oktoberfest im Mai
Vorden - Ein Oktoberfest im Mai, 
das gibt’s doch gar nicht? Jazeker 
gibt’s dat! En wel op zondag 12 Mei 
2013, want dan staat het Kulturhus 
(Dorpscentrum) in Vorden in het te-
ken van een grandioos Oktoberfest!

Carmen Smeerdijk en haar collega(‘s) 
van Triventie zullen op 21 maart 
a.s. de verschillende aspecten van 
dit belangrijke onderwerp voor  hun 
rekening nemen. Immers medewer-
kers die vitaal zijn, verzuimen min-
der, zijn beter inzetbaar en hebben 
meer plezier in hun werk. Vitaliteit 
is hierbij het sleutelwoord. Triventie 
heeft de kennis en ervaring in huis 
om aan de slag te gaan met de oor-
zaken, die bedreigend zijn voor de 
gezondheid. Het gaat dan met name 
om welvaartziekten, houding- en be-
wegingsklachten en stress. 

Nu er onder de huidige economi-
sche omstandigheden steeds meer 
van medewerkers wordt verwacht, 
is het belangrijk om te investeren 
in hun gezondheid. Via betrekkelijk 
eenvoudige methodes kan onder-
zoek worden gedaan aan de hand 
waarvan – voorzover nodig – gericht 
actie kan worden ondernomen om 

de vitaliteit te verbeteren. Een sterk
groeiende nieuwe doelgroep vormen
de startende ondernemers en ZZP-
ers. Speciaal voor deze groep onder-
nemers, die zichzelf nog wel eens
“voorbij lopen”, heeft Triventie een
eigen programma ontwikkeld, waar
men veel baat bij kan hebben.

Ook zal deze keer het  Cycling Team
Vorden aanwezig bij Vordens Onder-
nemerscafé. Fietsen is gezond, maar
of 1200 kilometer fietsen in 8 dagen
vanuit de Italiaanse Alpen naar de
Cauberg in Nederland wel gezond is,
is natuurlijk nog de vraag? Dit kan
alleen met een goede voorbereiding
en een goede begeleiding zowel wat
training als wat voedsel betreft. Gé
de Jong, een van de 8 leden van Cy-
cling Team Vorden, die deelnemen 
aan deze “monstertocht” is op 21 
maart aanwezig in het onderne-
merscafé om zijn verhaal te vertel-
len. De Tocht staat bekend onder
de naam Tour For Life en wordt
georganiseerd door Artsen Zonder
Grenzen. Het doel van Cycling Tam
Vorden is om minimaal € 15.000,-- 
aan sponsorgeld binnen te halen. De
tocht wordt verreden in de 1e week
van september 2013.

Opgave voor het VOC via vordenson-
dernemerscafe@gmail.com
De avond start is om 18:00 uur bij 
Brasserie Lettink.

Gezondheid op de werkvloer 
centraal bij Ondernemerscafé 
Vorden op 21 maart a.s.
Vorden - Maart 2011 werd in Bras-
serie Lettink in Vorden de 1e bij-
eenkomst van het Ondernemers-
café georganiseerd. De afgelopen 
2 jaar is er een grote variëteit aan 
onderwerpen aan de orde geweest 
waarbij veel aspecten van het on-
dernemerschap aan de orde zijn 
geweest. In dit rijtje ontbrak nog 
de zorg voor de gezondheid op de 
werkvloer.



Thema Beter slapen, 11 april
De ouderenbonden, Sensire en de welzijnsorganisaties in de 
gemeente Bronckhorst organiseren Bronckhorstbreed een 
themabijeenkomst. Het onderwerp is Beter slapen. 
Niet in slaap vallen, uren liggen woelen en als je eindelijk 
wegdommelt weer wakker schrikken. En wat doe je als je 
wakker ligt? Piekeren over van alles en nog wat. Probeer 
dan maar weer eens de slaap te vatten. Herkent u deze 
problemen dan kan deze bijeenkomst voor u van belang zijn 
om informatie en advies te ontvangen. De bijeenkomst vindt 
plaats op donderdag 11 april 2013 om 14.30 uur in Ons Huis, 
Beukenlaan 30 in Hengelo.  
Het programma: Na het welkomstwoord geeft de heer Ster-
ringa, voormalig huisarts, informatie over medische aspec-
ten met betrekking tot slaapstoornissen. Mevrouw Kox, van 
GG-NET, geeft daarna Informatie en advies over slaapproble-
men: De veranderingen in het slapen bij het ouder worden 
en geeft toelichting op de mogelijkheden om zelf je slaap 
te verbeteren. Na de pauze is er gelegenheid tot stellen van 
vragen over het eerste deel, waarna apotheker mevrouw Kol-
dewijn informatie geeft over medicatie en medicatiegebruik. 
Rond 16.00 uur wordt deze middag afgesloten. Laat deze 
middag niet voorbij gaan! De middag is gratis en u ontvangt 
een kop koffie of thee.
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij de wel-
zijnsorganisatie in uw omgeving. Welzijn Hengelo 0575-
465281, Welzijn Steenderen, 0575-450029, Welzijn Drempt, 
Hummelo & Keppel 06-106 87 320, Welzijn Vorden 0575-
553405 of  553159, Welzijn Zelhem 0314-622074.
Wanneer u wilt deelnemen aan deze informatie bijeenkomst 
dan kunt u zich opgeven t/m maandag 8 april 2013 via on-
derstaande strook of telefonisch.

Opgave voor Beter slapen.

Naam:  ....................................................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................................................

Postcode + woonplaats: ..........................................................................................

Tel.: ............................................................................................................................................

KunstBus verrassingstocht Madurodam en Schevenin-
gen 16 april, opgave t/m 2 april
Dinsdag 16 april vertrekt de KunstBus voor een verrassings-
tocht naar het westen van het land. U bezoekt het strand van 
Scheveningen en Madurodam. Opstapplaatsen zijn Baak, 
Hummelo, Hoog-Keppel en Voor-Drempt. De tocht is inclu-
sief vervoer touringcar, koffiestop, lunch en entree voor de 
prijs van € 51,00. Vertrek vanaf 08.30 uur en thuiskomst 
rond 18.30 uur. Aanmelden t/m 2 april tel. 0314-380232, in-
vulstrook of info@swdrempthummelokeppel.nl

Bloesemtocht dinsdag 7 mei 
Stichting Welzijn DHK organiseert weer, zoals u gewend 
bent, het jaarlijkse uitstapje voor 55-plussers. Met de tou-
ringcar van Betuwe Express wordt de bloesemtocht naar de 
Betuwe gehouden met een lunch in de monumentale plaats 
Buren. Daarna er tijd voor een wandeling. Opstap in Baak, 
Hummelo, Hoog-Keppel en Voor-Drempt. Vertrek om 11.00 
uur en thuiskomst om 17.00 uur. Kosten € 15,- p.p. U kunt 
zich met eventueel uw mantelzorger inschrijven. Gebruik 
van rollator of rolstoel is geen bezwaar. Aanmelden tel. 0314-
380232. E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Zomertuinfeest vrijdag 26 juli
Stichting Welzijn DHK organiseert het jaarlijkse tuinfeest op 
het terras van zorgcentrum Hyndendael op vrijdag 26 juli. 
Het programma volgt en houdt u deze middag vrij voor een 
verrassend en gezellig samenzijn.

Beter Slapen 11 april, opgave t/m 8 april
Zie onder SSWB algemeen.

Computercursussen en social media
De nieuwe cursussen starten weer in september. 

Cursus Tai-Chi-Tao
De cursus is doorlopend op de dinsdagmorgen en wordt 
gegeven door docente Francis Arntz. Secret. tel. 0314-380232.

Fitness, nog enkele plaatsen vrij
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proef-
les meemaken. De oefeningen worden op maat aangeboden
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Hebt u
een medisch dossier, dan wordt hier aandacht aan geschon-
ken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en
Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het Gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,- voor 10 lessen.
Opgave tel. 0314-380232.

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat, tel.
0314-380232.

Koersbal
Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks plaats-
vindt op donderdagmiddag in de huiskamer van het Gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel van 13.45 tot 15.30 uur. Op dit
moment is de groep vol. Deelname is gratis. 

Nordic-walking, sluit u aan 
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groeps-
verband met poules gewandeld in de omgeving van Keppel.
Na afloop is er koffie/thee in het centrum. Deelnemers bui-
ten Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. Start: Op het
plein te Hoog-Keppel en hier zijn geen kosten aan verbonden.

Rummicub
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00
uur in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De kosten zijn € 1,- en
loopt u eens binnen om kennis te maken met dit leuke spel. 

Bowlen in het Dorpshuis Drempt
Er wordt gebowld met Jan van Hagen. Aanvang 14.00 tot
16.00 uur, kosten € 5,- per keer op 28 maart en 25 april. In-
formatie tel. 0313-472920.

Seniorenclub 60+ 
Op woensdag 20 maart speelt toneelvereniging De Oppep-
pers in het Dorpshuis Drempt, aanvang 14.00 uur. 

Tafeltje-Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld
na een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten,
dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezor-
gen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, za-
terdag (of op uw keuzedagen). Aanmelden tel. 0314-380232
en spreek uw boodschap en telefoonnummer in.

Over vrijwilligers gesproken . . . tel. 0314-380232
Vrijwilligerswerk is in en ook steeds meer nodig. Hebt u af en
toe tijd om iemand te bezoeken, een spelletje te doen of mee
te wandelen? Hebt u tijd om voor enkele uren de taak van een
mantelzorger over te nemen? Kunt u voor iemand de bood-
schappen doen, mee naar de huisarts, het ziekenhuis of ver-
pleeghuis? Bent u handig en wilt u helpen bij klusjes in huis
of tuin? Wilt u assisteren bij het invullen van formulieren?
Maakt u bij voorbeeld reiskosten, dan kan daar een beschei-
den vergoeding tegenover staan. Iedereen is welkom, jong en
oud met veel of weinig tijd, ervaring en inzet. Geeft u op bij
Stichting Welzijn DHK tel.0314-380232.Wij inventariseren
uw wensen en mogelijkheden, zetten u op de lijst en zullen
in voorkomend geval graag van uw diensten gebruik maken.

Ouderenadviseur tel. 06 - 10687320
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzor-
gers en allen die vragen hebben rondom de problematiek
van ouderen. Ook voor hen die zich zorgen maken over een
oudere en behoefte hebben om een signaal door te geven, is
de adviseur voor u beschikbaar. Spreekuur is op dinsdag van
13.30-14.00 uur en op donderdag van 09.00-9.30 uur in het
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel 

Welfareochtenden 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum
Hyndendael te Hummelo is per 2 weken op woensdag van
09.30-11.30 uur op 20 maart, 3 en 17 april. Informatie, be-
stelling en verkoop is tijdens deze ochtenden. Er worden
deelnemers gevraagd en Welfarewerk nodigt u uit om ken-
nis te komen maken op deze ochtenden. 

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en
donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
12-03 Alzheimercafé, anders kijken naar gedrag Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
13-03 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
14-03 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
15-03 ANBO Vorden, jaarvergadering Dorpscentrum Vorden 14.00 uur
19-03 De Bleijke, bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
19-03 VIT, digitale wereld (wel aanmelden) Zaal langeler, Hengelo 0544-820000
20-03 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
20-03 De Bleijke, spelmiddag De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
20-03 Welfare Rode Kruis, handwerkverkoop De Wehme, Vorden 14.00 uur
20-03 ANBO Hengelo/Steenderen, schetsjes Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
20-03 Seniorenclub 60+, toneel met de Oppeppers Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
21-03 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum Vorden 14.15 uur
22-03 PCOB Vorden, gebruiken rond Pasen Dorpscentrum Vorden 14.30 uur
23-03 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
23-03 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
26-03 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
26-03 De Bleijke, JS-mode De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
26-03 SSWB/Sensire/Emcart, rollatorkeuring De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
26-03 SWH/Sensire, seniorenlunch
27-03 SWS, bloemstuk maken voor Pasen De Bongerd, Steenderen 09.00 uur
28-03 Bowlwn met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
02-04 KBO Steenderen, ontspanningsmiddag
03-04 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
03-04 Ons Contact, fruitbedrijf Horstink Seven Steenen, Steenderen 14.30 uur
04-04 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
09-04 Dementie en de zorgboerderij Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
10-04 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
11-04 Diverse organisaties, Beter slapen Ons Huis, Hengelo 14.30 uur
 
ALGEMEEN
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Informatieavond over dementie in Vorden
Alzheimer Nederland afdeling Zutphen, Lochem, Vorden e.o. geeft 26 maart a.s. in 
samenwerking met Stichting Welzijn Vorden een voorlichtingsavond van 19.30 uur 
t/m 21.30 uur over dementie in het Dorpscentrum te Vorden, Raadhuisstraat 6, 7251 
AB Vorden, 0575 55 3405. Tijdens deze avond zal voorlichting gegeven worden over 
de ziekte dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende en bekende is. Aan 
de orde komt o.a. wat is dementie, hoe herken je het, hoe ermee om te gaan, de rol 
van de huisarts/specialist, de belasting voor de mantelzorger etc. Uit onderzoek is 
gebleken dat vrijwel iedereen direct of indirect te maken krijgt met dementie.
De indeling van de avond is voor de pauze de presentatie/voorlichting en na de pauze 
vragen en discussie. De entree voor deze avond is gratis en het eerste kopje koffie 
krijgt u aangeboden door Alzheimer Nederland. Op de in de zaal aanwezige infor-
matietafel zal een bokaal staan, gemaakt door een kunstenaar van stichting Zozijn, 
waarin u geheel vrijblijvend een gift kunt doen om Alzheimer Nederland te steunen 
in de strijd tegen dementie.
U bent 26 maart a.s. van harte welkom, aanmelden niet noodzakelijk. Schroom dus 
niet om met vragen te komen! Informatie: Alzheimer, 06 46540141, www.alzheimer-
nederland.nl/zutphen 

Mantelzorgsalon 19 maart
Tijdens de mantelzorgsalon wordt gesproken over de voordelen van de digitale wereld: 
Hoe kan de computer uw wereld verbreden? De computer kan voor mantelzorgers 
een handig hulpmiddel zijn bij de zorgtaak. Via email en videobellen met Skype kan 
eenvoudig contact worden gelegd met familie, vrienden en andere mantelzorgers. De 
digitale wereld biedt uitkomst om een isolement tegen te gaan en kan een handige 
informatiebron zijn. Graag vooraf aanmelden door te bellen naar VIT (0544) 82 00 00 
of te mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl De mantelzorgsalon wordt gehouden 
van 13.30 – 16.00 in het Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo gld.

Laatste mogelijkheid: voorlichting en keuring rollator
In samenwerking met Zorgorganisatie Markenheem en de Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst organiseert Emcart Groep in het kader van valpreventie een rol-
lator voorlichting en– keuring.Tijdens de bijeenkomsten wordt er praktische voorlich-
ting gegeven. Er wordt voorgedaan hoe om te gaan met een rollator, hoe loopt u met 
een rollator, het staan en zitten. Wat is de juiste afstelling van de handvatten? Hoe gaat 
u een stoep op en af ? Ook worden er verschillende rollators getoond. Bij aanschaf van 
een nieuwe rollator kunt u dan een betere keuze maken welke rollator voor u geschikt 
is. Na de voorlichting worden de rollators gekeurd. De bijeenkomsten vindt plaats op 
26 Maart 2013 in De Bongerd, De Bongerd 1 Steenderen, 14.00 tot 16.30 uur. Het eerst 
halfuur bestaat uit een uitgebreide voorlichting.
De rollatorvoorlichting en -keuring is voor iedereen die een rollator heeft of denkt over 
aanschaf toegankelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl



Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

(bromfiets)Rijbewijs A M

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8. 7021 CL in Zelhem. Inloopspreekuur 
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. Tijdens de spreek-
uren telefonisch bereikbaar via mobiele nummer: 06-13280466.
U kunt hier terecht voor informatie, advies, bemiddeling en onder-
steuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. Ook 
voor vragen over de WMO.
Tevens informatiepunt van wooncorporatie ProWonen. Wanneer u vragen 
hebt voor ProWonen en moeite hebt om uw vraag zowel telefonisch 
of digitaal voor te leggen aan hen, kunt u tijdens de spreekuren in het 
Streekhuus binnenlopen.

Themabijeenkomsten Beter slapen, gemeente Bronckhorst
Zie verder onder SSWB algemeen.

Kunst in Zelhem
Schilderwerken van Jo Ebbers
Jo is geboren en getogen in Zelhem en heeft er haar hele leven ge-
woond. In haar jonge jaren tekende ze al. Later is er niet meer van 
gekomen. De laatste jaren heeft ze haar hobby weer opgepakt voor 
de ontspanning. Ze werkt met aquarel en pastel. Ze schildert graag 
bloemen, dieren en landschappen in zowel groot en klein formaat. 
De schilderwerken van Jo zijn in overleg te koop,
Openingstijden voor de Expositie: maandag en donderdag van 10.00 tot 
11.30 uur en tijdens de activiteiten die u bezoekt.
Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een kopje koffie 
of thee te drinken. Voor meer informatie neem contact op met de 
Oranjehof. Tel 0314-622074.

De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: 
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel   
Burg.van Panhuysbrink 1E, 6997 AA Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Email: info@swdrempthummelokeppel.nl

Opgaveformulier cursus/activiteiten

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

o........................................................................................................................................................................

o........................................................................................................................................................................

o........................................................................................................................................................................

Heer/mevr:  ............................................................................................................................................

Adres:  .........................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats:  ..................................................................................................................

Tel.:  .............................................................................................................................................................. 

E-mail ..........................................................................................................................................................

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die GEEN AWBZ indica-
tie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit treft zijn mensen 
met lichte/matige klachten op het gebied van lichamelijk- en geeste-
lijk functioneren, eenzaamheidsproblemen of ter ontlasting van de 
mantelzorg. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u mensen 
die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) komen neem dan 
voor meer informatie of aanmelding contact op met Paul Tiggel-
oven, tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.
De eigen bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,- inclusief warme maaltijd.

Bewegingsactiviteiten
Fit Door bewegen. Kom in beweging, ontmoet en voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl, 
waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats 
inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht en het 
voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fitter 
en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een 
positief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen in groeps-
verband is ook een mooie manier om andere mensen te ontmoeten. 
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel te nemen 
aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 
Fit door bewegen (bewegingslessen). Locatie: Oranjehof, Prinses 
Beatrixstraat 41, Zelhem dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 
11.00 uur tot 11.45 uur. Locatie: Dorpshuis De Korenaar, Halle, 
maandags van 10.30 tot 11.15 uur. 
Aqua Sportief (bewegen in het water). Maandag van 13.30-14.30 uur 
en van 14.30-15.30 uur. Beide in zwembad De Brink Zelhem. In alle 
groepen is ruimte om deel te nemen.
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen 
aan de bewegingslessen. Opgave/informatie via Paul Tiggeloven, tel. 
0314-622074 of 06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof plaats
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. 
Een praatje maken met bekenden of kennismaken met nieuwe ge-
zichten. Gezellig met anderen een kop koffie of thee drinken. U bent 
van harte welkom op maandag en donderdagochtend van 10.00 tot 
11.00 uur in de Oranjehof.

Activiteitenavonden. Bingo (eerste dinsdag van de  maand) 2 april in 
de Oranjehof aanvang 19.30 uur. Elke dinsdag is er een activiteiten-
avond. Men kan allerlei spellen spelen o.a. koersballen, kaarten, 
rummikub, sjoelen. Daarnaast kunt u gezellig samen koffiedrinken 
en een drankje nuttigen. Houdt u niet van spelletjes maar wel om 
anderen te ontmoeten dan bent u ook van harte welkom. Aanvang 
19.30 uur 
Fietsgroep Welzijn Zelhem. Dinsdag 19 maart  is er een winterbijeen-
komst. Deze staat in het teken van samenkomen en een gezellige 
middag hebben. Locatie: Oranjehof. Aanvang: 14.00 uur. 

Paasstuk maken
Op vrijdag 29 maart Paasstuk maken onder leiding van Eef Oosterink. 
Oranjehof, aanvang 19.30 uur. Onkosten zijn € 16,-. Opgave/infor-
matie bij Fien Berendsen, tel. 0314-621130.

Verassingsbuffet! 
Wordt gepresenteerd door William Kappert. Zaterdag 6 april 2013, 
van 17.00 uur tot 19.30 uur. De kosten bedragen € 15,-. A.u.b con-

tant betalen. Opgave voor 31 maart bij familie Berendsen, tel. 0314-
621130.

Vlasbewerken. 
Workshop/demonstratie vlasbewerken door Erna Evers. 
Zaterdag 13 april van 14.30-17.00 uur.
Entree gratis, consumpties voor eigen rekening.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kos-
ten voor de keuring zijn € 27,50. De keuringen worden gehouden in
de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tus-
sen 18.30 en 20.00 uur aanmelden (alleen op deze tijden) via de AN-
BO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. Krijgt
u geen gehoor, probeert u het dan later nog een keer. Aanmelding
per e-mail is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com Vermeldt
dan uw naam, adres, woonplaats geboortedatum en dergelijke. 
Mogelijk af te handelen met een maximumtermijn van 4 maanden.
Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, immers de verklaring van ge-
schiktheid is één jaar geldig. De benodigde papieren voor deze keu-
ring dient u tijdig te halen op het gemeentehuis. Voor Bronckhorst
is dit in Hengelo. Hier zijn kosten aan verbonden.
De eerstvolgende keuring is zaterdag 23 maart. Daaropvolgend op de
zaterdagen 20 april, 25 mei en 29 juni. Data voor keuringen worden
door de ANBO ook gepubliceerd in het Contact en ANBO-ledenblad.
Het CBR streeft ernaar alle aanvragen van een verklaring van geschikt-
heid zo spoedig mogelijk af te handelen met een maximumtermijn van
4 maanden. Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, immers de verklaring
van geschiktheid is één jaar geldig.

Open tafelproject/gezamenlijke maaltijden
Zien eten . . . doet eten, wat is er gezelliger dan samen eten? Juist
om mensen met elkaar in contact te brengen in een gezellige sfeer.
De open tafel is bedoeld voor senioren die veel behoefte hebben aan
contact en gezamenlijk een maaltijd willen gebruiken. Stichting
Welzijn Zelhem is gestart met 1 x per 2 weken een warme maal-
tijd te organiseren op de vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond
18.30 uur. Locatie: Oranjehof. De prijs voor een maaltijd bedraagt €
8,00. Drankjes worden apart afgerekend. Hebt u belangstelling voor
het open tafelproject en wilt u mee-eten dan kunt u zich aanmel-
den bij de Stichting Welzijn Zelhem. Telefoon: 0314-622074 of 06-
13280466. U kunt zich ook inschrijven als u in de Oranjehof komt.

Oproep: leren omgaan met de mobiele telefoon
Afgelopen najaar zijn er meerdere mensen geweest die zich opgege-
ven hebben voor de cursus leren omgaan met de mobiele telefoon.
Stichting Welzijn Zelhem wilde dit samen met leerlingen van het
voortgezet onderwijs organiseren in het kader van een maatschap-
pelijke stage. Het is echter niet gelukt om een groepje leerlingen bij
elkaar te krijgen die mee wilden helpen om de senioren te informe-
ren en instrueren m.b.t. mobiele telefoon. Graag willen wij voor de
mensen die zich opgegeven hebben proberen om de cursus door te
laten gaan. Stichting Welzijn Zelhem zoekt een tiental mensen die
handig zijn met de mobiele telefoon en het leuk vinden om aan senio-
ren uit te leggen hoe ze kunnen bellen, voicemail beluisteren, sms-en
en vele andere mogelijkheden die een mobiele telefoon biedt. Het is
de bedoeling om dit op zaterdagochtend 6 april 2013 te organiseren
(totaaltijd 3 uur). Hebt u belangstelling en wilt u deze ochtend mee-
helpen, meldt u dan aan. Opgave/informatie via Paul Tiggeloven, tel.
0314-622074 of 06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

- Advertorial -
Nieuw bij Mitra Slijterij S. Pardijs Vorden

Salentein, 
Argentijns wijnhuis met Nederlandse naam

Mendoza is de provincie (zo groot 
als Spanje) waar een wijnhuis met 
een Nederlands klinkende naam 
staat, Bodegas Salentein. Het huis 
is genoemd naar het Gelderse 
landgoed de Salentein, eigendom 
van Mijndert Pon. In de jaren negentig lijdt de ondernemer schip-
breuk tijdens een zeilreis over de wateren van Centraal-Amerika. 
Vervolgens zet hij zijn ontdekkingsreis voort over land. Argentinië 
overweldigt hem en zijn ondernemersinstinct leidt hem naar een plek 
in de Uco Vallei, Mendoza. Daar, aan de voet van het Andesgebergte, 
zet hij een wijnhuis op dat al snel een pionier zal blijken op het gebied 
van kwaliteitswijn uit Argentinië.

Winnaar ‘Argentina Wine Awards 2012’ in de categorie Malbec.

De wijngaarden van El Portillo beslaan 68 hectare, en liggen in een 
rotsachtige omgeving, aan de voet van het Andesgebergte op ± 1200 
meter hoogte. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 30 jaar. 
De druiven voor deze wijn worden 100% met de hand geplukt. De 
wijngaarden profiteren door het zonnige weer overdag en de verkoe-
ling uit de Andes in de nacht. Alto Valle de Uco is een van de beste 
wijnstreken in het grote Mendoza gebied.

Druivensoort:
Malbec. De Malbec druif is oorspronkelijk een Bordeaux druif, maar 
doet het in Argentinië ook erg goed.

Vinificatie:
De druiven worden handmatig gesorteerd en zorgvuldig verwerkt. 
De wijn wordt modern gemaakt met verkoelde vergisting in grote 
roestvast stalen tanks. Op deze manier komt de ware expressie van 
het fruit naar voren. De Malbec druif is oorspronkelijk een Bordeaux 
druif, maar doet het in Argentinië ook erg goed.

Proefnotities:
Donkerpaars met een rode gloed. Pittig rood fruit, vooral aalbessen 
met een tipje kaneel. Ronde en zachtzoete aanzet. Elegant rood fruit. 
Kersen, framboos en aalbessen. Soepel, zacht, warmbloedig, maar met 
een pittige afdronk.

Eten & Drinken:
De ideale rode wijn voor liefhebbers van ouderwetse chili con carne, 
maar ook voortreffelijk bij rosbief. Serveer de wijn bij voorkeur wat 
koeler, tussen de 16 en 18 graden.

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

Wilt u uw belastingaangifte 2012 professioneel laten invullen 
en er bovendien zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt, 
dan kunt u bij ons terecht. 

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen doorwerkbonus voor werkenden in de 
 leeftijd vanaf 61 jaar. Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd 
voor werkende ouders met jonge kinderen. Deze kortingen zijn alleen te 
ontvangen wanneer er een aangifte Inkomstenbelasting wordt ingediend.

Graag bij uw bezoek de aanslagen van de eventueel al ontvangen toeslagen 
meenemen en de OZB-aanslag opgelegd in 2012, is dit jaar van belang.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden: 
13 en 20 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur
en op zaterdagochtend 16 maart a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.bloemendaalwiegerinck.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
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Voorjaar...
Eropuit in de Achterhoek
Om er even gezellig tussenuit te gaan hoef je echt niet ver weg. Een bezoek aan de nieuwe website Achterhoekagenda.nl 
leerde ons dat er in de regio genoeg te beleven is. We zetten een aantal uittips voor u op een rij.

Gaon! Etten in de Achterhoek

De Achtkasteelentocht is een unieke 

gemoedelijke dorpskernen en langs statige 

activiteiten. Met als één van de hoogtepunten 

een unieke gelegenheid om meer van de 
Vordense kastelen te mogen zien dan 
normaalgesproken en om kennis te maken 

Elke woensdag is gekoppeld aan een van 
de kastelen. Het exacte programma is bijna 

waar maximaal 20 personen aan kunnen 

is mogelijk op alle woensdagen van 8 mei tot en 
met 4 september. Aanmelden kan door een mail te sturen aan 

waarop u wenst deel te nemen, aantal personen, 

naam en adres.

Achterhoekagenda: de centrale agenda voor de gehele 
Achterhoek. Dit is slechts een kleine greep uit alle prachtige 

iedereen kan als redacteur namelijk agenda-items toevoegen.

scannen van de QR-code. Op Google Maps wordt de locatie 
weergegeven en kan de route ernaartoe worden berekend.

Na zes keer 'Gaon etten' is het al 

langzamerhand gaan de mooie verhalen 
onze regiogrenzen over. Het concept 
van het pop-uprestaurant is even 
simpel als verrassend: de organisatie 

van Achterhoekse streekproducten 
geven zich op via Gaon.nl en krijgen 48 
uur voor aanvang de exacte locatie te 
horen. Het 3-gangenmenu en het culturele 

verrassing.

geitenboerderij 'de Brömmels' in Winterswijk, Surf naar Gaon.nl voor meer informatie 
en… geef je op!

zijn er volop mogelijkheden om u 

te kijken hoe anderen dat doen.

IJssel en door de vele parken 

voor indiviuele deelnemers en 

Tijdens dit evenement is er veel 

rijden en er is een springkussen 

Sporten in de 
Achterhoek



Modetrends
Twijfels over wat wel of niet kan deze lente? Wij helpen 
je alvast op weg met de 10 modetrends voor de lente van 
2013. Belangrijkste trends op modegebied zijn:

 1. Eén kleur: Van top tot teen in 1 kleur gekleed gaan 
en die kleur ook terug laten komen in je accessoires 
als tassen, schoenen en riemen. Vooral vrolijke kleu-
ren doen het goed bij deze trend, zoals: kobaltblauw, 
groen, fuchsiaroze of warm oranje. 

 2. Gevarieerd wit: Volledig in wit gekleed: strak óf afge-
werkt met mooi broderie en/of kant. 

 3. Gehaakt zwart: Gehaakte, zwarte jurkjes en shirtjes 
worden zeker de voorjaarstrend van 2013. 

 4. Oosterse prints: Dit voorjaar zetten de oosterse invloe-
den door. Zo zien we geisha prints en geïnspireerde 
oosterse patronen. 

 5. Franjes: Ze kunnen zowel horizontaal als verticaal en 
het liefst in de kleuren wit, zwart en grijs.

 6. Grafische prints: Grafische prints in de kleuren zwart 
en wit zijn een musthave. 

 7. Leer: Naast leren broeken en jasjes, zien we ook leren 
jurkjes, shorts en tops.

 8. Bloemenprints: Een nieuwe trend hierbij is digitale 
bloemenprints met grafische aspecten en belijnin-
gen. Hierbij zie je met name de kleuren rood, blauw 
en groen terugkomen gecombineerd met de kleuren 
zwart en wit. 

 9. Moderne streepjes: Streepjes blijven in! Voornamelijk 
de zwart/wit streep. Horizontaal, verticaal of schuin.. 
het kan allemaal! 

10. Smoking: Smoking jasjes, nette zwarte broeken, glan-
zende stoffen, stropdassen en hoeden in de kleur zwart 
mogen niet ontbreken in uw garderobe.

Schoenentrends lente 2013
Ook op het gebied van schoenen kan je je deze lente en zo-
mer weer helemaal uitleven! Van doorzichtige schoenen die 
je voeten in het daglicht zetten tot comfortabele schoeisels 
als sandalen en sneakers. Een aantal musthaves die niet in 
je voorjaar- en zomergarderobe mogen ontbreken zijn: punt-
schoenen, metallic, enkelbandjes, transparant, lage hakjes, 
sandalen en sneakers. 
De schoenentrends voor 2013 
staan verder in het teken van 
eyecatching prints en kleuren. 
Verder zijn vierkante hakken 
een trend die we deze lente en 
zomer veel gaan zien. Schoen-
mode Hermans in Hengelo weet 
hier alles van. Naast de nieuwste 
trends bieden zij een uitgebreide collectie schoenen van kwa-
liteitsmerken. Mooie materialen, vrolijke kleuren en comfort 
gaan hierbij hand in hand. Niet voor niets is Schoenmode Her-
mans al 50 jaar een begrip in de Achterhoek. 

En waar combineren we die prachtige kleding en schoenen 
mee? ¿Uiteraard met de nieuwste tassen en sieraden. Voor tas-
sen geldt dit voorjaar en deze zomer dat het best een beetje 
gek mag zijn. Veel kleur en aparte graphics zijn de trend. De 
sieraden mogen deze lente lekker over de top zijn. Niet alleen 
qua grootte, maar ook qua materialen en kleur. Ga voor hyste-
rische oorbellen en aanwezige kettingen om jouw outfit com-
pleet te maken. 

Laat je inspireren tijdens 
de modeshows in Ruurlo en 
Hengelo
Op donderdag 14 maart en vrij-
dag 15 maart 2013 tussen 10.00 
en 14.00 uur organiseert Teu-
nissen Mode Ruurlo een mode-
show. Mannequins geven in een 
bruisende modeshow een beeld 
van de mode van voorjaar 2013. 
Rob Teunissen zelf geeft uitge-
breide mode-informatie. Zeker 
weten dat je een plekje hebt? 
Reserveer dan via tel: 0573 - 45 14 38.
Ook in Hengelo worden er op woensdag 13 maart om 10.00 
en 14.00 uur en donderdagavond 14 maart om 19.30 uur mo-
deshows gehouden bij Langeler mode in Hengelo. Hanneke 
van Langeler Mode geeft handige tips en trucs over de nieuwe 
trends, het verrassend combineren van mode-items. 

Aanmelden kan via 0575-461235 of via info@langelermode.nl, 
de toegang is gratis.
Langeler mode Styling & Modeshow wordt mede mogelijk 
gemaakt door Schoenmode Hermans, Blooms and More en 
 Martine Hair en Beauty salon.

Voorjaarsmode 2013: 
Vrolijke kleuren en bloemenprints
De modetrends en musthaves van 2013 zijn bekend! Op 
het gebied van kleding zijn er weer vele trends om mee 
te showen deze lente. Bij Langeler Mode in Hengelo en 
Teunissen Mode in Ruurlo vind je de nieuwste lentecol-
lecties op het gebied van kleding, zoals vrolijke kleuren 
en bloemenprints.

Het voorjaar staat voor de deur. Tijd om je een vrolijke en kleurrijke set kleding aan te meten en om de tuin weer in orde te maken. De kleding van het
model links is afkomstig van Teunissen Mode uit Ruurlo. De dame met het blauwe jasje is gestoken in een outfit van Langeler Mode uit Hengelo. De
schoenen zijn van Schoenmode Hermans uit Hengelo. De foto is genomen bij GroenRijk Steentjes, gevestigd aan de Wassinkbrinkweg tussen Zelhem en
Doetinchem.

‘Let me glow garden’ 
Een perfecte tuin voor de 
designliefhebber: een samen-
spel van felle kleuraccenten 
en strakke lijnen. Een ener-
gieke tuin die net even anders 
is. Rustige achtergrondkleu-
ren zoals wit, grijs en groen 
worden afgewisseld met flu-
orescerende accessoires en 
felle bloemen in paars.

‘Be happy garden’ 
Natuurlijke en grillige vormen, zoals: een ‘boomstamtafel’, 
een speelhut bekleed met mos, houtsnippers en verharding 
op de paden en veel vogelhuisjes. Een paradijselijke tuin waar 
je je even kunt wanen in een fantasiewereld. Thuis voelen en 
in aanraking zijn met de natuur staan hierbij centraal. 

Aan de slag met gebr. Arends en Groenrijk Doetin-
chem!
De trends zijn bekend, maar hoe verwezenlijk je dit nou 
in je eigen tuin? Hoveniersbedrijf de gebroeders Arends te 
Wichmond en Groenrijk Steentjes te Doetinchem helpen je 
hier graag bij!

Groenrijk Steentjes te Doetinchem is hét tuincentrum met 
specialisme op het gebied van huis en tuin, woondecoratie 
en (dier)benodigdheden. Sfeervol leven, heerlijk tuinieren 
en relaxen, dat is waar het om gaat bij Groenrijk te Doe-
tinchem. Laat je verrassen door de innovatieve producten, 
mooiste planten en accessoires. Alles om je tuin af te stem-
men op jouw wens om te genieten van het leven, zowel bin-
nen als buiten.

Liever laten doen? Geen probleem! Bij de gebroeders Arends 
te Wichmond kunt u terecht voor  de aanleg, renovatie en/
of tuinonderhoud van uw tuin. Vakkundige medewerkers 
met passie voor het vak helpen je graag bij alle voorkomen-

de werkzaamheden in de tuin. Een kleine of grote tuin, dat 
maakt niet uit. Eén ding is zeker, kwaliteit staat voorop. Ook 
zijn ze altijd op zoek naar nieuwe innovaties, zoals BioMass 
Sugar (een unieke stressbestrijder). 

Dé stressbestrijder voor 
grasvelden en sierplan-
ten
Biomass Sugar is een stress-
bestrijder met een natuur-
lijke samenstelling van sui-
kers, macrovoedingsmid-
delen en spoorelementen 
die geproduceerd worden 
uit jaarlijks herwinbare 
basismaterialen. Het le-
vert een algehele bijdrage 
aan een gezondere grond 
en groeiomgeving. Zo sti-
muleert het de groei van 
het grasveld en de wortels, 
bevordert het de activiteit 
van nuttige organismen en 
het versterkt en beschermt 
het gewas tegen slechte 
milieu-invloeden en de in-
vloed van ziekten.

Trendtuinen van 2013: 
Laat je verrassen en inspireren!
De tuintrends zijn opval-
lend groen. De tijd van de 
grotendeels betegelde tui-
nen loopt ten einde, vanaf 
nu mag het allemaal weer 
groener en natuurlijker! 
In de tuintrends van 2013 
staan twee soorten tuinen 
centraal. Beide hebben een 
unieke, eigen stijl.
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Meubelen voor meeneemprijzen! 
Banken, fauteuils, eethoeken, kasten, boxsprings, 
matrassen en bodems.

MOOI 

MEEGENOMEN! 

MEUBELEN VOOR DE ALLERLAAGSTE MEENEEMPRIJZEN!  
Tegen een kleine meerprijs bezorgen en monteren wij de meubelen bij u thuis.

NIEUW BIJ DE 
SPANNEVOGEL

KOM KIJK EN NEEM MEE!

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

RUURLOSEWEG 2  HENGELO GLD TEL. (0575) 46 14 84

OOK 
OPEN OP:

 17
MAART

KOOPZONDAG

Meer info? Bel ons vrijblijvend:  T (0575) 462 511 

óf bezoek onze website: 

www.arendsen-hengelo.nl

Nijverheidsweg 2 - 7255 RA  Hengelo

Wij berekenen de mogelijke opbrengst voor uw 
situatie, rekening houdend met de hellingsgraad 
en oppervlakte van het dak, zonrichting en even-
tuele schaduwwerking van bijvoorbeeld andere 
woningen. In de berekening gaan we uit van de 
energieprijs van dat moment. 
Zonnepanelen zijn de laatste jaren steeds voor-
deliger geworden en de energiekosten gestegen, 
dus kijk wat úw investering opbrengt!

INVESTEER IN 
ZONNEPANELEN

VOOR ÚW TOEKOMST!

DE ZONNIGE VOORDELEN:

 Bespaar fl ink op uw energiekosten

Waardeverhogend voor uw woning

Een rendabele investering

Goed voor het milieu 

Nú tot € 650,- subsidie!

Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!

Naast het leveren van 
offsetdrukwerk 

is Uiterweerd druk & print
uw bedrijf voor het printen van

digitale bestanden.

Flexibel, voordelig, 
goede service 

en korte levertijden.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

info@uiterweerd.nl

Tevens kunt u uw familiedrukwerk bestellen 
bij Drogisterij De Vijzel.

Dorpsstraat 7, 7221 BM Steenderen
Telefoon 0575 451296

info@devijzel.nl



Cv-ketel
vervangingsweken
Koop, huur of lease een nieuwe cv-ketel 

en profi teer van onze speciale acties!

Nijverheidsweg 2 - 7255 RA  Hengelo

T (0575) 462 511

w w w . a r e n d s e n - h e n g e l o . n l

Vaillant Ecotec cv-ketel

vanaf € 1.700,- (incl. BTW)

compleet geïnstalleerd

OF VANAF 

€ 21,83* 
per maand 

*Vraag naar de voorwaarden

KOOPZONDAG IN HENGELO 17 MAART



Op 600 m2 staan ruim 300 soorten 
vaste planten op borders uitgeplant. 
Voor de collectie is een assortiment 
planten verzameld waarvan bekend 
is dat het sterke probleemloze soor-
ten zijn. Iedere groep en kleur is 
vertegenwoordigd. Door de ruimte 
komen veel planten op meerdere 
plaatsen terug met wisselende “bu-
ren” wat voor de bezoeker handig is 
om combinaties naar eigen inzicht 
te maken. Dat kan vanaf eind april 
iedere middag.

Voor ons zelf dient de kijktuin als 
proefveld waar we het gedrag van 
de plant en de mogelijkheden voor 
overwinteren kunnen uitzoeken. Zo 
heeft een deel van de planten op de 
website  de toevoeging ‘onderhouds-
arm’ gekregen. Daarmee is eenvou-

dig een kleurige border met weinig 
onderhoud samen te stellen. 

Met veertig jaar ervaring als kweker 
mag u verwachten dat u een plant 
koopt met een verhaal. Voor de rest 
van het sortiment dat voor verkoop 
aanwezig is kunt u ter plekke  ko-
men kijken op vrijdag middag en de 
hele zaterdag. 

U vindt ons op Wildenborgseweg 
8, 7244 PV Barchem. Bij kasteel De 
Wildenborch aan het einde van de 
Nijlandweg. 

Veel tuintips en een overzicht van 
wat er in de kijktuin staat:
www.avandekamer.nl
Voor vragen: Tel. 0575-556707

Advertorial

‘De Kijktuin’
Acht jaar terug is op Kwekerij A. van de Kamer een gedeelte ingericht 
als kijktuin voor vaste planten. De formule is aangeslagen: Laten zien 
hoe een plant zich gedraagt, wat de mogelijkheden zijn voor de in-
richting van een mooie bloeiende plantenborder.

GroenRijk Doetinchem
bestaat 1 jaar
en dat vieren we graag met jou!

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Kom tussen 13 t/m 17 maart naar 
de GroenRijk Kruiwagendagen!

Violen F1

Ja, verwĳ der regelmatig 
de bloemen dan bloeien 
de violen langer door. 
Diverse kleuren. 
Potmaat 9 cm.
Draagtray 6 stuks  3,49

gratis1 + 1
15 en 16 

Maart gratis 
koffi e met 

koek!

wk 10. Geldig van 07-03 t/m 13-03. OP=OP

www.robschmitzfotografie.nl

Wilt u ook de tuin netjes hebben voor de 
Pasen? Staat uw huis te koop? Vergeet uw 
tuin niet! Wij maken de tuin netjes voor de 
Open-Huizen-route (op 6 april).

38,95€          
11,95€          

5,00€            

Tuinverlichting, verf beits, tuingereedschap
Wilgen en heidematten, kastanjehekken

Ruurloseweg 45a  VORDEN

Tel.0575-551217 www.weulenkranenbarg.nl

Allerlei bevestigingsmaterialen voor in de tuin
Gaas, kunstgras, speelatributen

*SIERBESTRATING EN NATUURSTEEN*
*BLOKHUTTEN*VERANDA'S*GRIND SPLIT*

Zwaar Plankenscherm
Design Line 20x30 antraciet
Plank 400 cm geimpregneerd

Zweeds vuren A-kwaliteit regels en planken

AFHAALCENTRUM TUINHOUT 

Ma-vr 8.00 - 18.00    
Zaterdag 8.30-16.00  

TUINWINKEL 

KANT-EN-KLARE VOEGMORTEL 
NOOIT MEER LAST VAN ONKRUID 



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 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
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Volgens cijfers van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek die onder-
zoeks- en adviesbureau APE uit Den 
Haag deze week publiceerde, is in 
heel Nederland het aantal mensen in 
de bijstand in het afgelopen jaar met 
2,9% gestegen. Bronckhorst is ech-
ter een uitzondering. Bij ons daalde 
het aantal uitkeringsgerechtigden 
in 2012.

2012 is het vierde achtereenvolgen-

de, waarachter grote verschillen 
schuil gaan. In de kleine gemeenten 

stegen dan gemiddeld. In het Westen 

Middelgrote gemeenten zoals wij

grote gemeenten (10.000-60.000 in-
woners), waartoe Bronckhorst be-

standsgerechtigden in Bronckhorst 

190 mensen). We staan met dit resul-

best presterende middelgrote ge-
meenten. Wethouder Paul Seesing 

aanbieden en door een intensieve 

benaderen van werkgevers. Het is 

afwerpt.”

Sneller uit bijstand in Bronckhorst

Werken als bloemist

op internet of in een reclamefolder of 

Informeel contact over WOZ-
waarde

grond vastgesteld. Als u het niet met 

lende mensen hebben dat al gedaan. 

aangepast naar aanleiding van een 

ner. Waar gewerkt wordt, worden im-

vaststellen van uw WOZ-waarde pas-

Formeel bezwaar

teur niet uit, dan is het verstandig om 

cialiseerd bureau voor nodig. En dat 

No-cure no-pay bedrijf kan leiden 
tot hogere OZB in toekomst

bestaan. Hun boterham is dus de on-
kostenvergoeding die de gemeente 
aan hen moet uitbetalen omdat u het 

Vragen
Heeft u vragen over uw WOZ-be-
schikking of over één van de gemeen-

helpen u graag en kosteloos, tel. 
(0575) 75 02 50.

WOZ-waarde te hoog?
Wij maken gratis bezwaar voor u!

spelregels geldt om overlast en 

De spelregels 

beeld glas, kunststof verpakkingen, 

voor een goede afvalscheiding in 

overlast voor omwonenden te be-

de spelregels na te leven: 

tainers werpen tussen 08.00 en 
20.00 uur

voertuig uit wanneer u een milieu-

de regels en daarom controleren 

uitvoeringsbesluiten van de ge-

 Be-
stuur en organisatie  Regelgeving 
en beleid.

Spelregels milieuparkjes

te houden en u op de hoogte te stellen 
van ons beleid, producten en dien-
sten, activiteiten en vele besluiten. 
We doen dat op verschillende manie-

www.bronckhorst.nl, allerhande ge-

te vinden. 

Volg ons op twitter
(@gem_bronckhorst) of vindt ons 
leuk op facebook (www.facebook.
com/gemeentebronckhorst)
en weet wat er speelt bij de 
gemeente!

Volg de gemeente op sociale media



Deze week start de gemeente aan de 
zuidkant van de begraafplaats in Vor-
den met de werkzaamheden voor de 
uitbreiding van de begraafplaats. 
De uitbreiding gaat plaats bieden 
aan ca. 500 nieuwe graven. De werk-
zaamheden bestaan voornamelijk uit 
het egaliseren van het terrein, uitvoe-
ren van grondwerk, aanbrengen van 
halfverhardingen, inzaaien en inplan-
ten van terreindelen. Op dit moment 
zijn nog ruim 150 graven beschikbaar 
op de begraafplaats, de uitbreiding is 
nodig om aan de toekomstige vraag 
te kunnen voldoen. Ook ziet de ge-
meente voorlopig geen mogelijkhe-
den om op grotere schaal te ruimen. 
Het individueel ruimen van graven is 
erg kostbaar en daarom wachten we 
altijd met ruimen totdat meerdere 
graven vrijgegeven worden. Als na-
bestaanden een graf vrijgeven, ver-
wijderen we wel de grafbedekkingen. 

Het nieuwe terrein wordt niet meteen 
vrijgegeven voor begraven. Na aanleg 
krijgt dit nieuwe gedeelte van de be-
graafplaats een paar jaar de tijd om 
het gewenste parkachtige karakter te 
ontwikkelen.

Werkzaamheden uitbreiding begraafplaats 
Vorden van start

Voor ouders, opvoeders en iedereen 
die graag meer wil weten over het 
opvoeden en opgroeien van kinde-
ren in Bronckhorst is deze nieuws-
brief van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Vol wetenswaardigheden, 
nieuws en achtergrondinformatie 
over zwangerschap, baby, peuter, 
schoolgaand kind, puber en je vol-
wassen kind. Met deze maand ook:

land over social media 

meer.

Mis de nieuwsbrief niet, aanmelden 
kan via www.cjgbronckhorst.nl  
Nieuws, of mail naar info@cjg-

Jonge mantelzorgers, uw peuter en giftige 
stoffen, sociale media en meer 
14 maart nieuwste CJG nieuwsbrief 
over opvoeden en opgroeien

www.cjgbronckhorst.nl

In 2012 hebben veel mensen uit Hen-
gelo met ons meegedacht over de 
nieuwe inrichting van park De Ble-
ijke. Samen met een klankbordgroep 
van omwonenden en gebruikers van 
het park en veel schoolkinderen uit 
Hengelo is een mooi ontwerp tot 
stand gekomen. In het najaar is er 
flink gewerkt in het park en de basis 
van de nieuwe inrichting aangelegd!

Op 23 maart a.s. organiseren wij van 
10.00 tot ongeveer 13.00 uur een 
plantdag bij park De Bleijke. Alle kin-
deren en volwassenen uit Hengelo 
mogen dan helpen met het inplanten 
van bomen in het park. Ook is er voor 
een aantal kinderen de mogelijkheid 
om mee te helpen met het vlechten 

van een wilgentenenhut. Dit gebeurt 
natuurlijk onder deskundige begelei-
ding. Het wordt vooral een gezellige 
dag waarop we samen een bijdrage 
leveren aan de inrichting van het ver-
nieuwde park. Voor een hapje en 
drankje wordt gezorgd. U bent van 
harte welkom. Als u zelf een schop 

De komende jaren een boom zien 
groeien die u op 23 maart zelf 
plant, het kan in park De Bleijke! 

Aanmelden
Komt u helpen? Heel fijn! Graag ont-
vangen wij uw aanmelding voor 18 
maart a.s. via info@bronckhorst.nl 
onder vermelding van plantdag De 

Bleijke. Deze plantdag is in de plaats 
gekomen van de plantdag die op 8 
december zou plaatsvinden. Deze 
kon toen niet doorgaan vanwege 
sneeuwval.

Plant uw eigen boom of vlecht een wilgentenenhut op 23 maart! 

Plantdag park De Bleijke, Hengelo

De werkzaamheden voor de herinri-
ching van Vorden centrum zijn in-
middels begonnen. Heeft u vragen 
over de plannen, wilt u kaarten bekij-
ken of uw mening geven? Loopt u 
dan eens binnen bij het informatie-
punt (bouwkeet) bij parkeerterrein 
De Bleek. Marc Hendrickx van 
Oranjewoud Realisatie heeft daar 

gen tussen 15.00 en 16.00 uur. 
U hoeft geen afspraak te maken. 
De eerste inloopmiddag start op 
14 maart a.s. U kunt hem ook een 
mail sturen via vordencentrum@
oranjewoud.nl of telefonisch contact 
opnemen via tel. (0570) 67 94 13, uw 
vraag wordt dan zo snel mogelijk be-
antwoord. Verder houden wij u na-
tuurlijk op de hoogte van het laatste 
nieuws over de herinrichting van 
Vorden centrum met berichten op 

te www.bronckhorst.nl, via Twitter 
en in nieuwsbrieven.

Gewijzigde route buurtbus 
De buurtbus rijdt vanaf 22 maart via 
de Zutphensestraat. De halte in de 
Raadhuisstraat (bordje buurtbus) 

de Tuunte). Vervolgens rijdt de 
buurtbus vanaf 13 mei weer door de 
Raadhuisstraat. De borden voor de 
buurtbus worden dan weer terugge-
plaatst op de nieuwe plek.

Afvalinzameling
De afvalinzameling gaat uiteraard 
gewoon door op de normale inzame-
lingsdagen. Dit geldt voor zowel 
rest-, gft-, als kunststofinzameling. 
In plaats dat u de container recht 
voor uw deur plaatst, is het de be-
doeling dat u deze aan weerszijden 
van de werkzaamheden plaatst. 
Deze plek geven wij aan met borden. 
U ontvangt hierover binnenkort meer 
informatie in een huis-aan-huis 
brief.

Boom verplant in Vorden
Op 7 maart werd op De Bleek in Vor-
den een grote boom verplant naar 
een andere plek op het terrein om 
ruimte te maken voor de toekomstige 

parkeerplaats. De specialistische 
klus is gelukt! De boom moet wel 

zomer vast weer een mooie groene 
kroon.

Inloopmiddag herinrichting Vorden centrum
Wekelijks spreekuur bij informatie-
punt aan De Bleek

Bronckhorst een handje helpen met 
het kopen van hun eerste woning 
door het aanbieden van een star-
terslening. De starterslening kan net 
dat steuntje in de rug betekenen, om 
de financiering van een woning bij de 
bank rond te krijgen. Dit laatste blijkt 
namelijk voor jongeren steeds moei-
lijker. 

In beweging
Door de verkoop van woningen aan 
de onderkant van de woningmarkt te 
stimuleren, komt de woningmarkt in 
beweging en kan een verhuisstroom 
op gang komen. Met een startersle-

ning kunt u het verschil overbruggen 
tussen de totale koopsom van de wo-
ning en het maximale bedrag dat u op 
basis van het inkomen bij de bank kan 
lenen volgens de normen van de Nati-
onale Hypotheek Garantie (NHG). Het 
te lenen bedrag bij de starterslening 
mag niet meer zijn dan 20% van het 
bedrag waarvoor de woning wordt 
gekocht. Een woning mag max. € 
170.000 kosten, exclusief 5% bijko-
mende kosten (ook volgens normen 
NHG). Vorig jaar konden we zeven 
startersleningen verstrekken. Dat we 
nu circa 20 leningen kunnen aanbie-
den heeft te maken met een extra sti-
mulerende maatregel vanuit het rijk.

Binding
Met de starterslening hopen wij ook 
jongeren te kunnen binden aan onze 
gemeente. Wethouder Arno Spek-
schoor van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening: “Dit is een 
mooie kans voor jonge Bronckhor-
sters om in deze moeilijke economi-
sche tijd een stap op de woning-
markt te zetten. In onze gemeente 
staan prima starterswoningen én er 
worden nog meer gebouwd. Zo staan 
er nog 16 starterswoningen gepland 
in de nieuwbouwwijk De Kwekerij in 
Hengelo. Het is zeker de moeite 
waard om nu de koopmogelijkheden 
van je eerste huis te onderzoeken.”

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in een star-
terslening, dan geldt het principe 

op www.bronckhorst.nl of scan 
de QR-code. 

Voor vragen 
zijn wij bereik-
baar via e-mail 
info@bronck-
horst.nl of ons 
algemene tele-
foonnummer 
(0575) 75 02 50.

Voor het eerst een huis kopen?

In 2013 extra startersleningen beschikbaar!



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Ons college besloot vorige week het archeolo-
giebeleid aan te passen. Daarmee volgen wij de 
zogenaamde kennisagenda ‘Archeologie met 
beleid’, die voor de regio Achterhoek is opge-
steld. De gemeenteraad besloot in 2009 de 
grenzen voor verplicht archeologisch onder-
zoek sterk te verruimen. Hiermee weken wij af 
van het beleid van de meeste andere gemeen-
ten in de Achterhoek. Het nieuwe voorstel bete-
kent minder vrijstellingen voor onderzoek, 
waarmee wij de zorgvuldigheid van archeolo-
gisch onderzoek willen waarborgen. Daarnaast 
is in de praktijk gebleken dat bij de andere ach-
terhoekse gemeenten het aangescherpte 
beleid niet tot problemen heeft geleid. In april 
buigt de raad zich over het geactualiseerde 
archeologiebeleid. 

In de Monumentenwet is vastgelegd dat bij elke 
oppervlakteverstoring ter grootte van 100 m2 
archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. 
Gemeenten mogen van deze wettelijk bepaalde 
ondergrens afwijken als daar een goede reden 
voor is en als dit onderbouwd is. 
Archeologische onderzoeken bestaan uit een 

bureauonder-
zoek en/of een 
veldonderzoek. 
De meeste ar-
cheologische on-
derzoeken wor-
den verplicht uit-
gevoerd bij be-
stemmingsplan-
wijzigingen en 
omgevingsver-
gunningen. 

Ter inzage
Dit nieuwe beleid 
valt onder de 
‘Erfgoedverordening 2013 gemeente Bronck-
horst’. Het ontwerp van deze verordening ligt 
t/m 3 april 2013 voor iedereen ter inzage. U 
kunt dan een inspraakreactie indienen. Voor 
meer informatie zie www.bronckhorst.nl  Ac-
tueel  Bekendmakingen. Naast archeologi-
sche terreinen vallen gemeentelijke en rijks-
monumenten en beschermde stads- en dorps-
gezichten ook onder deze verordening.

Archeologiebeleid aangepast

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Jong Gelre Hummelo en Keppel

-

 29 april 2013 van 21.00 uur tot 00.30 uur de dag daarop volgend afsluiten markt, 29 april 2013 

-
perMoto, 21 april 2013 van 09.00 uur tot 20.00 uur, catering H. van Heijst

Een ieder kan tot het moment dat het besluit is genomen, een zienswijze op de bovenstaande inge-
komen aanvragen naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de ge-
meente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 1 maart 2013:

Ontvangen op 2 maartv 2013:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 10 januari 2013: 

Ontvangen op 11 februari 2013:

Ontvangen op 22 februari 2013:

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 

worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 

vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 1 maart 2013:

-

marktwezen en andere openbare belangen in Hengelo

Horecawet, 31 maart 2013 van 20.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, buurtvereniging De 
Noabers

-
-

bruiksvergunning tent, 1 en 2 juni, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor promotie trekker-

Gehandicaptenparkeerplaatsen 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
-

met uitzondering van bestemmingsverkeer

dag daarop volgend afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

-

Verleende vergunningen

van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of 
verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huur-
contract of telefoonabonnement afsluit. U kunt 

dit tegengaan. Geef nooit zomaar uw identiteits-
bewijs af. Als iemand een kopie wil maken 
vraag dan altijd waarom dit nodig is. 

en het documentnummer is meestal vol-

Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik 
te voorkomen. 

Schrijf op de kopie: 
1. dat het een kopie is 
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft 
3. de datum waarop u de kopie afgeeft 

te bewerken.

Kijk voor meer informatie 
op www.rijksoverheid.nl/
identiteitsfraude of scan 

Voorkom fraude met een kopie van 
uw identiteitsbewijs

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

-
wisselaar

-
ge. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-

-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.



Openbare bekendmakingen - vervolg

vogel, Museum 40-45 en aan de Kerkstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een stopverbod op de Beukenlaan, Karspel, tussen Sarink-
kamp en Ruurloseweg, en de Spalstraat. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Rondweg, 
Vordenseweg en De Heurne

Mogelijkheden voor bezwaar
-

-

bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 

werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de wer-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

-

Mogelijkheden voor beroep 

-
werpvergunningen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Bronckhorst 1’
-

-
-
-

Bestemmingsplannen

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 

 Bestuur en or-
ganisatie  Regelgeving en beleid.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

-

 Bekendmakingen
-

Zienswijze indienen?
-

gemeenteraad.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Voor-Drempt 2011; Rijksweg 20-1’

-
-

-

 Bekendmakingen
-

Mogelijkheden voor beroep 
-

-

Nu geen 6% BTW
maar 0% BTW!

 Telefoon: 0544-379415
Edisonstraat 1B  info@gzgeveltechniek.nl
7131 PB  Lichtenvoorde  www.gzgeveltechniek.nl

Ook voor:
Dakkapellen
Serres 

KUNSTSTOFKOZIJNENACTIE:

Rolluiken
Aan- en verbouw

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN:



Met Pasen 2011 werd er in de Pro-
testantse Kerk te Wichmond gecol-
lecteerd voor de slachtoffers van 
de aardbeving en tsunami, en ds. 
Marianne Benard bevestigde de 
1000ste kraanvogel op een bundel 
van kraanvogels. Deze kraanvogels 
waren gevouwen door Mariko Heu-
velink uit Vierakker, maar geboren 
in Japan. Ze deed dat vouwen samen 
met haar zus Ritsuko Yoshikawa in 
de weken na de geboorte van Ma-
riko’s zoon Derk, die 3 dagen na de 
Tsunami geboren is. 

In Japan is het vouwen van kraanvo-
gels al in de 14de eeuw ontstaan. Het 
vouwen van 1000 papieren kraanvo-
gels in een bundel wordt gezien als 
een gebed voor vrede, het kan ech-
ter ook gedaan worden voor succes 
of geluk. Het collectegeld is destijds 
overgemaakt naar het Japanse Rode 
Kruis, maar de 1000 kraanvogels 
hadden heel wat voeten in aarde. 
Mariko wilde ze niet zomaar opstu-
ren en wel zeker weten dat ze op de 
juiste plek kwamen. Voor haar was 
dat het plaatsje Yamamoto dat be-
roemd was om de aardbeienteelt en 

volledig was weggespoeld. Beelden
daarvan zijn destijds de hele wereld
overgegaan.
Afgelopen januari gingen Mariko
en haar man Ep Heuvelink op fami-
liebezoek in Japan en toen was het
dan eindelijk zover…. De kraanvo-
gels zijn persoonlijk overhandigd 
aan een tuinder, die met hulp van 
de overheid een nieuwe kas heeft en
net de aardbeienteelt weer opgepakt
heeft. Hij was blij verrast, en het 
maakte ook veel indruk dat juist nu
die kraanvogels arriveerden, alweer
bijna 2 jaar na de ramp. De eerste
maanden is er alle aandacht, maar 
nu lijkt de wereld deze ramp alweer
vergeten te zijn. Deze tuinder heeft
zelf een dochtertje verloren door de
tsunami. 
De verwoestende kracht van het 
water was nog overal te zien. Na-
tuurlijk is veel opgeruimd maar wat
dan achterblijft is een kale vlakte
met enkel de fundamenten van
huizen. Mariko en Ep zijn blij dat 
de 1000 kraanvogels als teken van
verbondenheid vanuit de kerk van
Wichmond uiteindelijk toch een
goede bestemming hebben bereikt.

Tsunami …… en het verband met 
de kerk van Wichmond

Wichmond - Het is al weer twee jaar geleden dat de oostkust van Ja-
pan getroffen werd door een aardbeving en tsunami (vloedgolf), op
11 maart 2011. Hierbij kwamen 15881 mensen om, en 2668 mensen
worden nog steeds vermist. Door de tsunami werkten de koelsyste-
men van de kerncentrale van Fukushima niet meer en ontsnapte er
radioactiviteit. Een groot gebied werd geëvacueerd en in een straal van
20 km rond de centrale zal tientallen jaren niemand kunnen wonen.

Tuinder Hashimoto (l) ontvangt uit handen van Ep Heuvelink de bundel kraanvogels; een
tuinbouwvoorlichter (r) is getuige.

Verder zijn er deze maand twee cur-
sussen te volgen: Er wordt een paas-
stuk gemaakt van marsepein. De les 
wordt gegeven door de heer Harbers 
uit Zutphen. Woensdag 13 maart van 
19.30 uur tot 21.30 uur bij het Kul-

turhus. Cursus Nordic Walking, de-
ze cursus begint op 18 maart as. En
wordt verzorgd door Vitalnowa uit
Hengelo Gld. De cursus bestaat uit
zes lessen van anderhalf uur.

De dames van de regionale Agrari-
sche Commissie gaan op woensdag-
middag 13 maart naar Cactusoase in
Ruurlo. Waar een unieke privéverza-
meling van duizenden verschillende
soorten cactussen te bewonderen is. 
Ook is er een expositie van Gelderse
kunstenaars, met als thema “Nieuw
leven bij mensen, dieren en planten”.

Programma en maandelijkse 
bijeenkomst Vrouwen van Nu 
Vorden
Vorden - De maandelijkse bijeen-
komst van de Vrouwen van Nu 
afdeling Vorden is op woensdag 
20 maart. De dames krijgen een 
presentatie van “Genieten van 
het leven” verzorgd door Reme-
dica. Deze avond is in de Herberg 
en begint om 19.45 uur.

Voorafgaand aan de uitvoering is 
er een voorprogramma toegevoegd. 
Inventief als de uitvoerende musici, 

Elske te Lindert sopraan, Janneke 
Vis alt en Wim Ruessink continuo, 
een bescheiden voorprogramma ge-
heel in de stijl van het hoofdonder-
deel van dit concert. 

Wat het voorprogramma inhoudt? 
Laat u verrassen. 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Stabat Mater van Pergolesi 
in Vordense Dorpskerk
Vorden - Zaterdagavond 16 
maart (aanvang 20.15 uur) wordt 
in de Vordense Dorpskerk het 
Stabat Mater van Pergolesi uit-
gevoerd.

Ouder- en kind zwemmen is, naast het 
geven van gewone zwemlessen voor 
het A- diploma , een uitbreiding van 
de samenwerking tussen Jansen van 
den Berg en het zwembad ‘In de Den-
nen’. Kinderen leren hierbij op vroege 
leeftijd wat water met ze doet en bo-
vendien verbetert het de band tussen 
ouder en kind! De kleine setting en 
het extra warme water maken het 
zwemuurtje, één keer in de twee we-
ken op zondagmorgen een aangenaam 
begin van de dag. Zie voor meer infor-
matie www.zwembad-indedennen.nl

Ouder- en kind zwemmen
Vorden - De kinderen waren heel 
enthousiast, maar de ouders mis-
schien nog wel meer toen ze het 
warme water in mochten bij het 
zwembad van Jansen van den Berg.

Annemarie over haar inspiratie: ‘In-
drukken van het dagelijks leven, de 
stad, landschappen, mensen komen 
voortdurend binnen. Mijn ogen lijken 
onverzadigbaar en a-selectief. Waar 
alles te laten? Verf biedt me een kans 
om niet slechts toeschouwer te zijn, 
maar een antwoord te geven. In kleur 
en licht, subtiliteit. Kieskeurig te zijn 

in dat wat ik zichtbaar wil maken. 
Het is juist de werkelijke wereld die 
me keer op keer verrast en ontroert. 
Het licht tussen een rij beuken, de 
kleur van gras, een onderlip, de glans 
in iemands ogen. Het is alsof ik even 
een glimp vang van een andere laag’. 
Annemarie ontdekte haar passie voor 
schilderen op haar zeventiende. Ze 

studeerde in Leiden Kunstzinnige 
Therapie: niet kunst als doel op zich, 
maar als middel om menselijk zijn en 
ruimte te bieden. Nadat ze een aantal 
jaren anderen in hun artistieke ex-
pressie had begeleid, pakte ze in 2007 
zélf het penseel weer op om haar ei-
gen inspiratie vorm te geven op het 
schilderdoek. Vanaf 2007 volgde ze 
lessen bij verschillende kunstenaars, 
w.o. Nicolette Dubbeldam, Edith Me-
ijering, José Grasso en Willem Meurs. 
In 2011 heeft ze de oriëntatiecur-
sus en vooropleiding gedaan aan de 
kunstacademie ArtEZ in Arnhem. Ze 
werkt vooral met acryl op papier en 
doek. 
Jannigje den Herder ontwerpt en 
maakt de sieraden allemaal zelf - 
halskettingen en oorbellen, vanuit 
een gezellig huisje in de Achterhoek. 
Ze is graag creatief bezig. Naast deze 
hobby - het maken van sieraden - 
houdt ze van schilderen, bloemschik-
ken en alles wat met creativiteit te 
maken heeft. De sieraden worden 
vervaardigd met mooie kralen en 
ander materiaal, met daarnaast veel 
aandacht voor kleur en detail. Het 
ontwerpen en maken van elk sieraad 
is een kostbaar proces, dit maakt 
elk sieraad dan ook uniek. Galerij 
Amare is open op elke eerste vrijdag 
van de maand en op afspraak (0575 
- 555783). De expositie van Jannigje 
den Herder bij Amare loopt door tot 
eind juni. De schilderijen van Anne-
marie verhuizen per 1 mei naar de 
foyer van Theater Onder de Molen 
waar ze twee maanden te bezichtigen 
blijven tijdens de voorstellingsuren. 
Zie ook www.amare-galerij.nl

In Galerie Amare

Schilderijen van Annemarie Hakvoort, 
sieraden van Jannigje den Herder

Vorden - In de maanden maart en april exposeren Annemarie Hak-
voort en Jannigje den Herder gezamenlijk hun schilderijen respectie-
velijk sieraden bij galerij Amare aan de Komvonderlaan 6 te Vorden. 
Hun vorm en kleur combineren tot een mooi geheel, zie ook de web-
stek van de galerij.

Sneeuw op zaterdagavond zorgde 
ervoor dat er zondag helemaal niet 
gevoetbald werd en zodoende waren 
afgelopen weekend alleen de jeugd-
teams actief bij v.v. Vorden. 

Sinds enkele jaren hebben wij bij 
v.v. Vorden het Mini-F voetbal ge-
introduceerd en afgelopen zaterdag 
werd er door deze groep voor het 
eerst in 2013 enkele wedstrijden af-
gewerkt en zodoende was het ook op 
het 3e veld een drukte van belang en 
konden de jongens en meisjes zich 
prima uitleven in de regen om de 
beginselen van het mooie spel onder 
de knie te krijgen.

Vorden B1 (15-16 jaar) moest om 
11.30 uur haar competitiewedstrijd 
tegen Be Quick B1 afwerken en de-
ze jeugdploeg draait prima mee in 
de 2e klasse en staat in de top vier. 
De laatste 4 competitiewedstrijden 
waren allemaal omgezet in een 
overwinning en vooral vorige week 

werd tegen DEC’10 een prima 3-2 
overwinning behaald na een 0-2 
achterstand door o.a. twee prima 
doelpunten Vliem. Een dergelijke 
overwinning geeft altijd een men-
tale boost en de ploeg van trainer 
Wilbert Grotenhuys begon dan ook 
met veel vertrouwen aan de wed-
strijd tegen Be Quick. Het werd dan 
ook een keurige 3-1 overwinning en 
zodoende blijft B1 met nog zeven 
wedstrijden te gaan op een keurige 
vierde plaats staan.

In de middaguren moesten Vorden 
C2, C1 en Vorden A1 een thuiswed-
strijd spelen en de C2 behaalde haar 
tweede overwinning in de voorjaars-
competitie. Er werd een keurige 2-0 
overwinning behaald op Concordia 
Wehl C3 en men kon het zich zelfs 
veroorloven om een penalty te mis-
sen. Vorden C1 speelt in de 2e klasse 
en staat hier bovenaan met als voor-
naamste belager Angerlo Vooruit C1 
die met 3 punten achterstand maar 

ook 3 wedstrijden minder de beste 
papieren heeft. 
Vorden C1 begon de wedstrijd tegen 
Steenderen C1 goed en was de bo-
venliggende partij en liet met goed 
positiespel zien dat zij niet voor 
niets een hoogvlieger zijn in deze 
klasse. Steenderen had in de gehele 
as van het veld enkele prima spelers 
rondlopen en ook zij hielden er een 
positieve spelopvatting op na en zo-
doende ontstond er een mooie wed-
strijd waarin uiteindelijk Vorden C1 
terecht met 2-0 won.

Op hetzelfde tijdstip, 14.30 uur, be-
gon op veld 1 de A1 haar thuiswed-
strijd in de 1e klasse tegen VVO uit 
Velp. De meeste supporters zochten 
een lekker droog plekje op de tri-
bune. De wedstrijd was attractief, 
want zoals het gehele seizoen al het 
geval is ging Vorden A1 als nieuwko-
mer in deze klasse ook deze middag 
vol op de aanval en dat resulteerde 
reeds in de 1e minuut al in een 1-0 
voorsprong. De einduitslag werd 
toch nog 2-2 en zodoende blijven 
beide teams op een keurige gedeelde 
4e plaats staan.

Alleen jeugdvoetbal afgelopen weekend 
bij v.v. Vorden
Vorden - Nadat er een week lang met vroege voorjaarstemperaturen 
is getraind, moest er afgelopen weekend toch weer onder bittere en 
koude weeromstandigheden gevoetbald worden.



MOBILITEIT VOOR IEDEREEN 
Als fietsen zwaarder wordt en u 
weet niet zeker of u nog op eigen 
kracht thuis komt, is een elektri-
sche fiets een prettige hulp om 
toch mobiel te blijven. Zodra u 
wilt, kunt u gebruik maken van 
de trapondersteuning, dat fietsen 
met tegenwind, of een brug op 
heel wat lichter maakt. Het Sensire 
Servicehuis biedt u de gelegenheid 
om kennis te maken met drie mo-
dellen elektrische fietsen, waarbij 
vooral het model met de extreem 
lage instap ideaal is als u moeite 
heeft met op – of afstappen. Com-
fortabel, maar vooral ook veilig. 
Bolton elektrische fietsen worden 
in Nederland ontworpen, waarbij 
aan comfort, degelijkheid en vorm-
geving extra veel aandacht wordt 
besteed. Op Bolton elektrische fiet-
sen worden uitsluitend kwaliteits-
onderdelen van bekende merken 
gemonteerd, waaronder Shimano 
versnellingen, AXA ART gekeurde 
sloten en Spanninga verlichtings-
set. Elke Bolton elektrische fiets 
wordt gekeurd volgens de Euro-
pese norm EN15194, welke hoge 
eisen stelt aan veiligheid en duur-
zaamheid van elektrische fietsen.

Demonstratie 
Bolton elektrische 
fietsen bij Sensire 
Servicehuis 
Vorden - Op donderdag 21 
maart 2013 vindt er in het Ser-
vicehuis in Vorden een demon-
stratiedag van Bolton elektri-
sche fietsen plaats. “Mobiliteit 
voor iedereen” is het devies. 
Onder de merknaam Bolton 
worden verschillende modellen 
op de markt gebracht, die uit-
sluitend door zorgorganisaties 
en in zorgwinkels door heel Ne-
derland worden aangeboden.

Vanaf 19.30 uur is er een optreden 
van kinderpopkoor Venhorst onder 
leiding van Maartje Epema. Om-
streeks 20.15 uur wordt het vuur 
ontstoken door Bram klein Haneveld 
vuurkoning Kranenburg 2012. Bram 
wordt hierbij toegespeeld door dweil-
orkest de Schaddenstekkers en krijgt 
hulp van twee fakkeldragers Timo en 
Niels. Alles wordt aan elkaar gepraat 

door André Knoef. André is bekend
van de cabaretgroep Hoe? Zo! Op dat
tijdstip start ook de inschrijving voor
het traditionele teertonne gooien.
Wie het lukt een brandende bezem
in een hooggeplaatst olievat te mik-
ken wordt dan vuurkoning Kranen-
burg 2013. De vuurkoning mag dan 
het eerstvolgende paasvuur aanste-
ken. In de feesttent aan de eikenlaan
spelen vanaf 21.00 uur de Vordense 
bands Pooh Now en Strike.
Voor een ouderwets gezellig paas-
vuur is iedereen welkom op de wel-
bekende feestweide aan de eikenlaan
in Kranenburg.

Eerste paasdag paasvuur 
evenement Kranenburg
Kranenburg - Op eerste paasdag 
31 maart organiseert de stichting 
CCK (Cultureel Collectief Kranen-
burg) weer haar jaarlijkse paas-
vuur evenement.

Boh Foi Toch staat garant voor 
sfeer en spektakel en daarom kerel 
de 4 heren voor 3e keer terug op 
het Reurpopfestijn. Boh Foi Toch is 
opgericht in 1989 en heeft in de af-
gelopen decenia tal van optredens 
verzorgd. 
Wat Boh Foi Toch onder andere zo 
bijzonder maakt is het feit dat de 
muziek die ze spelen zowel jong 
als oud bekoren kan en er tijdens 
de optredens een typisch gezellige 
sfeer ontstaat. 

Boh Foi Toch op 
Reurpopzondag!
Ruurlo - ‘Hej geef mie mien 
bier in an!’ zal op zondagmid-
dag 9 juni allicht een veelge-
hoorde zin zijn in de Balzaal 
op het Reurpopterrein. Dan zal 
namelijk de Achterhoekse for-
matie Boh Foi Toch een optre-
den verzorgen op het Ruurlose 
popfestival.

Samen sta je sterker dan alleen en 
het is heel handig om als collega-
ondernemers samen iets te orga-
niseren en daardoor ‘krachten te 
bundelen’. Zo is er besloten om 
een ‘open dag’ te organiseren op 
maandag 18 maart a.s. van 14.00 
- 21.30 uur. Het thema is: “Kinde-
ren leren omgaan met boosheid”. 
Er is een uitgebreid pakket met in-
formatie. Zo zijn er massage work-
shops kindermassage en is er per 
leeftijdsgroep een korte interactie-
ve lezing over het thema: “Kinde-
ren leren omgaan met boosheid”.

?ZithetZo! bij 
Brasserie Lettink 
Vorden - Waar social media al 
niet toe kan leiden. Via face-
book en twitter kwamen Symo-
ne Boerstoel van praktijk ?Zi-
thetZo! en Marjorie Klaassen 
van Brasserie Lettink uit Vor-
den met elkaar in gesprek en 
werden de mogelijkheden van 
‘samenwerken’ eens bekeken.

Hebben zij een boodschap in de mo-
derne tijd? ‘Vrijheid en Autonomie’ 
een thema van alle dag. We discussi-
eren erover 21 maart en 18 april (aan-

vang 19.45 uur) tijdens de filosofische 
werkplaats. De ‘werkplaats’ is een ge-
sprek met een filosofische inslag en 
vraagt een actieve inbreng en luiste-
rend oor van de deelnemers. Filosofi-
sche kennis is niet vereist, nieuwsgie-
righeid, kritisch (mee)denken en ‘het 
nieuws’ volgen des te meer. Beide 
avonden geeft Johan Mollenhof van 
Galerie De Burgerij een korte aanzet. 
Er kunnen maximaal tien personen 
deelnemen. Er kunnen zich nog en-
kele belangstellenden opgeven: tel. 
06- 54283938 of deburgerij.vorden@
gmail.com. (Galerie De Burgerij Zut-
phenseweg 11, 7251 DG Vorden).

Filosofische Werkplaats
Vorden - Het thema van de laat-
ste twee bijeenkomsten van de fi-
losofische werkplaats dit semes-
ter is ‘Vrijheid en Autonomie’. 
Hoe gaan wij met vrijheid om, 
waar liggen de grenzen of zijn die 
er niet? Wanneer is vrijheid po-
sitief en wanneer negatief? Hoe 
beïnvloedt onze autonomie onze 
vrijheid? Wat zeggen moderne fi-
losofen hierover?

Vorden - Vanwege bijzondere om-
standigheden heeft de Stichting 
Oranjefeest Medlertol besloten om 

de Medler Lente Fair, welke gepland 
stond voor zondag 24 maart, geen 
doorgang te laten vinden.

Afgelasting Medler Lente Fair

De kans dat de zwangerschap of be-
valling niet goed verloopt en zelfs tot 
de dood leidt, is voor zowel moeder 
als kind aanwezig. Simavi geeft moe-
ders informatie over het voorkomen 
van ziektes, het belang van vaccine-
ren en goede hygiëne.

Collecte Simavi
Vorden - In de week van 17 t/m 23 
maart vindt de collecte voor Si-
mavi plaats. De opbrengst wordt 
aangewend voor de moeders in 
Ghana. Daar is het krijgen van 
een kind niet vanzelfsprekend.

Onder deze noemer heeft de 
Woonbond, de vereniging waar-
bij vrijwel alle huurdersvereni-
gingen in Nederland zijn aange-
sloten, een actie ontketend.

De actie is bedoeld om Den Haag 
zo krachtig mogelijk te laten we-
ten dat de plannen, zoals door mi-
nister Blok voorgesteld, rampzalig 
zijn voor een groot gedeelte van de 
woningcorporaties zelf en de huur-
ders in het bijzonder.
De woningcorporaties worden mid-
dels een zgn. verhuurderheffing 
gedwongen aanzienlijke bedragen 
aan de schatkist af te dragen. De 
verhuurders mogen ter compensa-
tie extra huurverhogingen doorvoe-
ren afhankelijk van het inkomen 
van de huurder. In veel gevallen 
betekent dat het samengestelde in-
komen van een gezin; denk hierbij 
aan de inwonende zoon of dochter 
wiens inkomen meetelt. 
Nog even samengevat zijn de be-
langrijkste bezwaren, die de Woon-
bond heeft:

Privacy
Privacy van huurders wordt ge-
schonden, de inkomensindicatie 
wordt nu bij de verhuurder be-
kend. Principieel onacceptabel; ook 
het CBP (College Bescherming Per-
soongegevens) vindt het onverstan-
dig de wet zó toe te passen.

Sociale huursector
Sociale huisvesting wordt door de 
verhuurderheffing ernstig in ge-
vaar gebracht.
Bestaande woningen dreigen niet 
te worden aangepast door het ont-
breken van de nodige middelen. 
Renovaties, onderhoud, levens-
loopbestendig maken (toename 
seniorenbewoning), energiebespa-
rende investeringen etc. blijven uit, 
wachttijden nemen toe en nieuw-
bouw vindt sowieso niet plaats.

VOORBEELD
Een gezin heeft een gezamenlijk 
inkomen tussen de €  35.000,- en 
€  43.000,- per jaar. De huur be-
draagt nu € 500,- per maand. Met 
het akkoord van minister Blok 
zal deze zelfde woning over 4 jaar 
€ 596,- per maand aan huur doen, 
ofwel een stijging van 20%!! Huur-
dersvereniging HeVo, met een le-
dental van ruim 1000 in de voorma-
lige gemeenten Hengelo en Vorden, 
steunt uiteraard de actie en zal zich 
inzetten om bij de verhuurder Pro-
Wonen gehoor te vinden en advise-
ren nadat het voorstel in de Eerste 
Kamer is behandeld. HeVo vindt 
dergelijke verhogingen buiten pro-
porties en onverantwoord in een 
sector als sociale woningbouw. De 
overheid tracht met deze maatre-
gelen ook het ‘scheefwonen’ tegen 
te gaan (mensen met een te hoog 
inkomen wonen voor een te lage 
huur), maar gaat voorbij aan het 
simpele feit dat er voor deze men-
sen geen alternatieven worden ge-
boden. Dan heet het dus niet meer 
scheefwonen maar ‘harnaswonen’.

Anderzijds gaat dezelfde overheid 
op deze manier in tegen haar eigen 
beleid om wijken met een zo geva-
rieerd mogelijke bewonerssamen-
stelling te huisvesten.
Daarnaast heeft de centrale over-
heid de gemeenten een opdracht 
meegegeven om in het kader van 
het terugdringen van CO
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afspraken te maken met woning-
bouwers (waaronder de corpora-
ties) over duurzaamheid, energie-
besparing en alternatieve (groene) 
energie-opwekking en -besparing. 
En op deze manier komt daarvan 
weinig of niets terecht.

POSITIEVE GELUIDEN
ProWonen heeft te kennen gege-
ven haar plannen met betrekking 
tot renovatie, isolatie, energiebe-
sparing en duurzaamheid in de 
bestaande woningvoorraad voor de 
komende jaren onverkort en on-
danks de jongste kabinetsplannen, 
te zullen uitvoeren. HeVo onder-
steunt ook deze plannen van harte 
en ziet het als een absolute voor-
waarde om op korte en lange ter-
mijn de totale woonlasten (huur, 
energie, gemeentelijke lasten e.d.) 
op een aanvaardbaar niveau te hou-
den. Een geweldige steun in de rug 
is dat renovaties en kwaliteitsver-
beteringen nu worden belast met 
de 6% btw regeling. Een uitdaging 
voor de corporaties om juist nu op 
grote schaal hun investeringen op 
dit gebied uit te voeren en een im-
puls voor de bouwsector in de Ach-
terhoek. 

MÉÉR WETEN?
Op de algemene ledenvergadering 
van 27 maart in het Dorpscentrum 
te Vorden kunt u zich als lid laten 
informeren en adviseren over de 
ontwikkelingen van de huursector 
in het algemeen en de taken die het 
bestuur van uw vereniging heeft 
om uw belangen in het bijzonder 
bij de verhuurder ProWonen onder 
de aandacht te brengen.

REACTIES WELKOM
HeVo doet een oproep om van u 
te mogen vernemen wat u van de 
plannen van het kabinet RutteII 
vindt. Op de website www.huur-
dershevo.nl is aanvullende infor-
matie voorhanden en de mogelijk-
heid te reageren via de email: 
secretaris@huurdershevo.nl

Huurders vereniging HeVo steunt de 
actie HUURALARM!!

Profiel van een vrijwilliger

Bert van Bremen (82) is nog al-
tijd actief in de Hobbyclub van 
de SWV. Driemaal in de week 
komt een groep van meestal 
zo’n man of zes tot acht in 
‘het Stampertje’ in het Dorps-
centrum bij elkaar. Om samen 
een ochtend te knutselen. Daar 
staan machines en apparaten 
voor houtbewerking en is er al-
lerlei gereedschap en materiaal. 
En deskundige leiding die als 
dat nodig is adviezen kan geven.

Eén ochtend per week is ook Bert 
aanwezig. Hij helpt waar dat no-
dig is, zorgt er mede voor dat alles 
weer netjes wordt opgeruimd, want 
er wordt tijdens zo’n morgen wel 
de nodige rommel en stof geprodu-
ceerd. En, als dat even kan, knut-
selt-ie ook graag zelf een poosje 
mee. Dat doet-ie al zo’n jaar of tien 
met veel plezier. ‘Vroeger’, vertelt-
ie met enige trots, ‘kregen we voor 
de aanschaf van materialen subsi-
die. Maar nu moeten we zelf voor 
de aankoop van spullen zorgen. En 
voor het onderhoud van de machi-
nes. Soms krijgen we restmateria-
len van Vordense aannemers waar 
we goede contacten mee hebben. 
En omdat we de door ons gemaakte 
voorwerpen ook verkopen, kunnen 
we kleine materialen als schroeven 
en lijm aanschaffen. We maken 
nestkastjes voor vogels, puzzelbak-
ken, kaartenrekken. Enzovoort. 
En soms maken we ook dingen op 
verzoek. Bijvoorbeeld als er iets ge-
repareerd moet worden en er een 
stoelpoot of een ander meubelon-
derdeel moet worden gemaakt. 

Gelukkig beschikken we over veel 
gereedschap. En is er altijd wel ie-
mand die weet hoe je iets moet ma-
ken. Vroeger was er ook een lief-
hebber van Fries houtsnijwerk, die 
mooie dingen maakte met onze col-
lectie mesjes en gutsen. Wie daar 
zin in heeft is welkom en kan er zo 
mee beginnen’. Belangrijk is vooral 
de mogelijkheid van onderling con-

tact. De koffie rond een uur of tien 
is een welkome onderbreking en 
er wordt natuurlijk veel en gezel-
lig gepraat over plaatselijke of per-
soonlijke nieuwtjes. Ook over het 
onderhanden werk. ‘Dat contact 
is’, zegt Bert, ‘een belangrijk ele-
ment van deze knutselclub. Vooral 
ook omdat er veel gelachen wordt 
en daar knapt een mens van op’.  
We staan aan het eind van het ge-
sprek al op het punt van weggaan 
als er een vreemd woord valt. Dat 
is het woord ‘mussenflat’. Natuur-
lijk willen we daar meer van weten. 
Het blijkt dat Bert in een tijdschrift 
iets heeft gelezen over het feit dat 
mussen graag als families bij el-
kaar wonen. En dat ze een serie als 
kleine flatjes naast elkaar gebouw-
de nestkastjes erg waarderen. Dat 
werd een leuk project, dat Bert deze 
winter in elkaar heeft gezet met be-
hulp van een beschrijving van een 
deskundige die alles over nestkast-
jes weet. Vijf kastjes naast elkaar, 
elk met een aanvliegstokje. Het 
geheel wordt binnenkort opgehan-
gen. Voor de inrichting met nest-
materiaal moet het mussenpaar 
natuurlijk zelf zorgen. Het is een 
spannend experiment waar Bert en 
zijn vrouw hopelijk veel plezier aan 
zullen beleven en waarmee ze ook 
een aantal mussenfamilies geluk-
kig kunnen maken.

De hobbyclub… één van de vele 
activiteiten die vanuit de Stichting 
Welzijn Vorden wordt georgani-
seerd. Er zijn op vele terreinen vrij-
willigers nodig. Belangstelling? Bel 
dan voor meer informatie nummer 
(0575) 55 34 05.

Harry van Rijn 

en er tussendoor 
maakte Bert een 
mussenflat…
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Te kinde: Dement. “Den olden man is kinds ant wodn.”

 B. Kniepereg: Zuinig, gierig. “Zien ome was zo kniepereg, bi’j 
zienen dood veel der nog niks te arven.”

 C. Sloetspelde: Veiligheidsspeld. “Kinderdeuke wodt met 
sloetspelde vaste-estokkenen.”

Op deze druk bezochte feestelijke 
middag vertelden enkele onderne-
mers hoe zij het landschap als een 
product in hun onderneming opge-
nomen hebben. Rik Swieringa, direc-
teur van de Regio Achterhoek was 
dagvoorzitter en bood het 1e exem-
plaar aan B&W aan. Burgemeester 
Herman Kaiser benadrukte dat het 
boek “Landschappelijk ondernemen 
in de Achterhoek” een prachtige 
exponent is van de Agenda 2020 en 
van het aanvalsplan dat Regio Ach-
terhoek enkele jaren geleden gestart 
is. Het geeft invulling aan taken die 
in de werkplaatsen van Agenda 2020 
genoemd zijn. Burgemeester Berg-
hoef van Aalten prees de rol van de 
Stichting Achterhoek weer Mooi die 
samen met Alterra / Wageningen UR 
initiatiefnemer is van Landschappe-
lijk ondernemen in de Achterhoek. 

Wethouder Van Balveren (Oude IJs-
selstreek) koesterde de kansen die 
ondernemers benutten nu de over-
heid genoodzaakt is, om vanwege 
bezuinigingen ook taken op het ge-
bied van het landschap af te bouwen. 
Ondernemers die dit oppakken zijn 
een parel in de regio en een voor-
beeld voor praktische invulling van 
het Maatschappelijk Verantwoord 
ondernemen. Het boek gaat in op 
de mogelijkheden die de regio biedt 
om economie en landschap samen te 
brengen. 

Het is geschreven door twee Achter-
hoekers: Anne Oosterbaan van Alter-
ra/Wageningen UR en André Kamin-
ski van de Stichting Achterhoek weer 
Mooi (StAM). Het boek beschrijft de 
verandering van het Achterhoeks 
landschap vanaf 1900. Het coulis-

selandschap staat flink onder druk 
maar heeft zeker nog kwaliteit en 
potentie. De economie wordt meer 
bepalend en die ontwikkeling gaat 
nogal eens ten koste van dat land-
schap. Bovendien trekt de overheid 
zich terug uit de sturing op dat land-
schap. 
Daarom is het belangrijk dat onder-
nemers waar mogelijk, rekening 
houden met de kwaliteit van de om-
geving. In de Achterhoek zijn prach-
tige voorbeelden van bedrijven die 
gebruik maken van het landschap, 
maar met veel oog voor haar kwali-
teiten. Het laat zien hoe ondernemers 
in hun bedrijfsactiviteiten rekening 
kunnen houden met natuur en land-
schap. In sommige gevallen wordt 
er zelfs verdiend aan het landschap. 
Hiervan worden diverse inspirerende 
voorbeelden aangehaald. De auteurs 
hopen hiermee vele anderen te sti-
muleren om ook landschappelijk te 
ondernemen in de Achterhoek. Het 
boek is te verkrijgen in de Achter-
hoekse boekhandels of te bestellen 
via: info@achterhoekweermooi.nl.

Landschappelijk Ondernemen in de Achterhoek van start

Eerste boek voor wethouder 
Dorien Mulderije

Vorden - Vorige week is het boek: ‘Landschappelijk ondernemen in de 
Achterhoek’ verschenen. Bij de Radstake in Heelweg waren donderdag 
de burgemeesters en wethouders van alle regio Achterhoek gemeen-
ten uitgenodigd. Namens de gemeente Bronckhorst nam wethouder 
Dorien Mulderije het 1e boek in ontvangst.

De inhoud van het programma is zo 
opgezet dat de deelnemers meerdere 
malen per week getraind worden 
door gecertificeerde Personal trai-
ners. Via het nationaal bekende en 
succesvolle Diplan concept ontvangt 
men voedingsbegeleiding en door de 
Inbody apparatuur bekend van het tv 
programma Obese worden metingen 
verricht. Daarnaast mogen de deelne-
mers van alle faciliteiten gebruik ma-
ken die AeroFitt te bieden heeft voor 
zowel in -als ontspanning.
Het doel van het gehele begeleidings-
team is om een gedragsverandering 
te weeg te brengen, in zowel het eet 

-als het beweeg gedrag, zodat de deel-
nemers zo snel mogelijk een gezond
gewicht en vetpercentage bereiken. 
Daarbij krijgen ze allerlei handvaten
aangereikt om dit gezonde gewicht
de rest van hun leven te behouden. 
Bent u ook nieuwsgierig naar onze 
manier van begeleiden of wilt u vrij-
blijvend verdere informatie ontvan-
gen? Neem dan contact op met een 
van onze onderstaande Personal trai-
ners. Thomas Wolbrink (thomas@
aerofitt.nl). Karin Hendriks (Karin@
aerofitt.nl). Of bel naar 0575-465001
voor vrijblijvende informatie omtrent
ons Obese programma.

Obese ook dit jaar weer van start 
bij Sportcentrum AeroFitt
Hengelo - Ook dit jaar helpt Sportcentrum AeroFitt Hengelo mensen
met obesitas in hun strijd tegen overgewicht. De eerste deelnemers
zijn van start gegaan en de resultaten zijn gelukkig al direct zichtbaar
op de weegschaal.

In goed overleg met de gemeente 
heeft de Marktvereniging dit be-

sloten. De werkzaamheden rond 
het oude gemeentehuis zullen 
zoveel mogelijk zo ingericht wor-
den, dat de weekmarkt op vrijdag 
doorgang kan vinden. Ook op deze 
nieuwe locatie zal er een parkeer-
verbod op vrijdag vanaf 11.00 uur 
van kracht zijn. De weekmarkt is 
iedere vrijdagmiddag van 13.30 
tot 18.00 uur.

Verplaatsing Weekmarkt 
Hengelo
Hengelo - Met ingang van vrij-
dag 15 maart wordt de week-
markt in Hengelo op vrijdag-
middag verplaatst. Deze gaat 
naar de andere kant van het 
oude gemeentehuis, dus meer 
in het centrum van Hengelo.

Het team wordt in 2013 met twee ta-
lentvolle rijders uitgebreid, zodat het 
team inmiddels bestaat uit een mix 
van een zestal snelle en ervaren rij-
ders. De eerste nieuwe rijder is Luca 
Notten uit Hengelo Gld. Luca is zeven 
jaar en begint aan zijn tweede cross-
seizoen. Luca werd in zijn eerste jaar 
kampioen in Harfsen tijdens de club-
cross competitie. In 2013 zal Luca 
op een 50cc KTM uit komen bij het 
Nederlands Kampioenschap 50cc. Als 
voorbereiding op het seizoen heeft 
Luca al twee wedstrijden gereden, 
welke beiden met overmacht gewon-
nen werden. Hopelijk kan hij deze 
lijn doorzetten tijdens de NK wed-
strijden.
De tweede nieuwe rijder is Wesley 
Aaldering uit Loerbeek. Wesley is 19 
jaar en heeft sinds zijn overstap in 
2012 op een 250cc 4-takt Honda veel 
progressie geboekt. Dit resulteerde in 
een 3e plek bij de eindstand van de 
Streekwedstrijden in 2012. Voor 2013 
heeft Wesley besloten een stapje ho-
ger te gaan rijden en zal hij uitkomen 
in de Cup MX2 klasse wederom op 
een Honda CRF 250. 

Mischa Kuit en Rob Seesing zijn net 
als in 2012 actief voor het team in het 
Nederlands Kampioenschap. Mischa, 
14 jaar, maakt de overstap van de 
85cc naar de 125cc en hij zal dit jaar 
uitkomen in het ONK & NK 125cc. Mi-
scha is in 2012 kampioen geworden 
bij de Streek- en Uitwisselingswed-
strijden in de 85cc klasse.
Rob heeft de overstap gemaakt van 
de 250 naar de 450 Suzuki. Hij zal dit 
jaar uitkomen in het NK Open, een 
nieuwe klasse van de KNMV (voor-
heen MX3). Ook zal Rob proberen 
zich te plaatsen voor enkele ONK 
wedstrijden. In 2012 is Rob keurig 9e 
geworden in de Cup MX2 klasse.
Jasper Groot Roessink en Koos Banda 
gaan zich in 2013 weer richten op 
het regionale platform. Koos heeft de 
overstap gemaakt van de 350 naar de 
250 KTM en zal dus wederom in de 
MX2 klasse gaan strijden net als Jas-
per. Beide rijders zullen in de Streek 
en Uitwisselingscompetitie van start 
gaan en zij zullen proberen in de 
eindstand bij de top 10 te eindigen. 
Tevens zullen zij diverse clubcompe-
tities gaan rijden, waaronder Harf-

sen, Halle en Varsseveld. In 2012 
eindigden beide mannen in de top 
10 van de Uitwisselings-competitie 
en kwamen ze op het podium tijdens 
de clubcross competitie van Harfsen 
terecht.

JP Xtreme Xperience bedankt bij deze 
al haar sponsoren voor de steun en 
het vertrouwen voor het komende 
seizoen. Dank zij hen staat alles er 
weer keurig netjes en race klaar bij! 
Het team is ook te volgen via Social 

Media, er is een eigen Facebookpa-
gina aangemaakt en u kunt volledig
op de hoogte blijven via de website:
www.JpXtreme.nl . Hierop staat het
laatste nieuws en foto’s van trainin-
gen en wedstrijden.

Motorcrossteam JP Xtreme Xperience klaar voor 2013
Hengelo - Het Hengelose motorcrossteam JP Xtreme Xperience onder 
leiding van Jasper Groot Roessink en Peter Harmsen, is druk in de 
weer geweest, om alles voor het seizoen 2013 weer race en strijd klaar 
te krijgen. Met nieuwe mooie bestickerde motoren welke optimaal 
geprepareerd zijn, kan er dit jaar ten strijde worden getrokken.
Dit in combinatie met het mooie nieuwe tenue, moet haast goede re-
sultaten gaan opleveren.

Het Hengelose Motorcrossteam JP Xtreme Xperience.



Donderdagavond 7 maart, de recre-
anten van Flash moesten hun laatste 
en beslissende wedstrijd spelen. Het 
team moest 5 van de 8 te behalen 
punten binnen slepen om kampioen 
te worden. Tegenstander was Bravo-4 
uit Hengelo ( Overijssel) De heren be-
gonnen met hun enkel spel en het 
was meteen al spannend. Theo ver-
loor in 2 sets 18-21 en 13-21 van Bra-
vo, maar Frans maakte het spannend 
met een 3-setter. Uiteindelijk ging de 
winst ook naar Bravo 21-19 18-21 11-
21. Daarna was de beurt aan Apsie 
en Beppie. Beide dames wonnen met 
overtuiging deze 2 wedstrijden. Apsie 
21-2 en 21-7 Beppie 21-3 en 21-6. Het 
was dus 2-2
De herendubbel wedstrijd werd be-
slist door Bravo 16-21 en 9-21 en de 

damesdubbel werd door Flash 21-4 
en 21-6 gewonnen. De stand 3-3 en 
de spanning was te snijden want er
moesten nog 2 wedstrijden gespeeld
worden, n.l. de mixed wedstrijden. 
We moesten deze mixed wedstrijden
winnen om kampioen te worden!
Theo en Apsie gingen voortvarend
te werk en wonnen overtuigend met
21-11 en 21-9. Frans en Beppie won-
nen de 1e set met 21-14, maar kregen
het in de 2e set moeilijk, Bravo kwam
verrassend terug en bij een stand van
20-19 was het erg spannend. Geluk-
kig werd het 21 – 19 voor Flash en
was het kampioenschap in handen
van Flash. 
Het was een wedstrijdavond, welke
van begin tot het einde spannend
was.

Recreanten Flash 1 Vorden 
Kampioen

Vorden - Het Flash-recreanten 1 team bestaat uit Annie Eggink, Apsie
van Dijk, Beppie Menkveld, Frans van Gils en Theo Huntink Helaas 
was Annie Eggink geblesseerd, maar ze kon gelukkig wel aanwezig 
zijn op deze avond.

Het recreantenteam 1 van Flash Vorden, tijdens een trainingskamp in januari 2013.

Jongeren die lid zijn van de aspiran-
tencommissie gaan langs de deuren 
om heerlijke krentenbroden te ver-
kopen. Dit zal al vroeg in de ochtend 
gebeuren. Het doel van de actie is om 
geld in te zamelen, zodat er een spet-
terende eindactiviteit gehouden kan 
worden. Daarnaast organiseert de as-
pirantencommissie leuke, sportieve, 
leerzame activiteiten voor jongeren 

in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Bij al
deze activiteiten proberen wij de kos-
ten zo laag mogelijk te houden. Veel
gezelligheid voor weinig geld, dat is
misschien wel de grootste kracht van
de aspiranten! Een ‘aspirantenjaar’
wordt vervolgens afgesloten met een
eindactiviteit, waarbij het budget wat
groter is. Voor de inzamelingsactie
zoekt de organisatie enthousiaste
jongeren in de leeftijd van 10 tot 16
jaar (lid, of geen lid), die graag willen
helpen! Lijkt dit je wat?, stuur dan
een mail voor 14 maart naar aspiran-
ten_jonggelre@hotmail.com. Voor
meer informatie (www.aspiranten-
jonggelre.webklik.nl)

Krentenbroden actie door 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld
Vorden - Aspirantencommissie 
Jong Gelre Vorden Warnsveld or-
ganiseert op zaterdag 16 maart 
een krentenbroden actie. De actie 
wordt gehouden in de omgeving 
van Wichmond en Vorden.

In verband met de te verwachten grote belangstelling kunnen alleen 
mensen die zich van te voren hebben aangemeld deelnemen. Aanmel-
den kan via www.natuurmonumenten.nl Geheimen van de nacht Een 
potje nachtsel en een flesje nachtwater spelen een belangrijke rol in de 
voorbereiding op de ontmoeting met de nacht. En als de duisternis in het 
bos voor de dagmensen ondraaglijk begint te worden, heeft hij wat opge-
slagen zonlicht achter de hand. Sluier van stilte Stukje bij beetje worden 
de dagmensen ingewijd in de geheimen van de nacht. Daarbij hoort ook 
enige kennis van het nachtjargon dat de Nachtwachter gebruikt, zoals 
het begrip Sluier van stilte en de woorden Krekelstem en Nachtconcert. 
Na de tocht levert de Nachtwachter de deelnemers weer bij het start-
punt af en gaat vervolgens zelf terug naar het westen, de nacht in. De 
dagmensen die iets minder dagmens zijn geworden kijken hem na. Als 
stille getuige van deze bijzondere natuurervaring bungelt om hun nek 
een unieke medaillon. Zie ook www.natuurmonumenten.nl

Met de nachtwachter over 
het Enzerinck
Vorden - Ga je in het donker mee wandelen met de nachtwachter 
over landgoed ‘t Enzerinck? Samen ontdek je de geheimen van 
de nacht. Een avontuurlijke tocht speciaal voor kinderen in de 
leeftijd van 7 tot 11 jaar. De tocht vindt plaats op zaterdagavond 
23 maart.

Onder de vlag van Nevobo, de Neder-
landse volleybal bond, worden zeven 
CMV toernooien per jaar gespeeld 
in de regio en dit keer nam Dash de 
organisatie op zich. 16 clubs namen 
deel met in totaal 52 teams, afkom-
stig uit onder andere Laren, Harfsen, 
Eibergen, Neede, Ruurlo Warnsveld 
en Gorssel. Dash nam deel met maar 
liefst acht teams. 
De organisatie en wedstrijdleiding 
was in goede handen waardoor al-
les soepel verliep. Zo’n 250 kinderen 
speelden hun wedstrijden in sportie-
ve sfeer en de tribunes zaten vol met 

enthousiaste toeschouwers. Twee 
teams van Dash zijn in hun poule op 
de eerste plaats geëindigd. De spelers 
van deze teams zijn Bo Limpers, Tess 
Hietbrink, Zoe Hofs, Amber Hulle-
man, Floran van Gijtenbeek, Marijn 
Lichtenberg, Merle Kuiperij, Thijn 
Sijtsma en Jarno Gombert. Deze 
mooie prestatie werd samen met de 
aanwezige ouders en supporters ge-
vierd in de gezellige kantine van de 
sporthal, waar hard gewerkt werd 
om alle aanwezigen van koffie, thee 
en limonade te voorzien. Al met al 
was het een geslaagde ochtend!

Een succesvol CMV volleybal 
toernooi bij Dash in Vorden

Vorden - Afgelopen zaterdag was het een gezellige drukte in sporthal ’t 
Jebbink in Vorden. Er werd een CMV volleybaltoernooi gespeeld door 
jeugdleden van zes tot tien jaar. CMV staat voor Cool Moves Volleybal 
en is speciaal ontwikkeld voor de jongere jeugd. Het is opgedeeld in 
niveaus waarbij de kinderen stapje voor stapje de volleybalsport leren 
kennen en het draagt op een sportieve wijze bij aan de motorische 
ontwikkeling.

Hieronder heeft de band Moon-
Yard alvast een heerlijk recept 
voor u achter gelaten voor een 
lekkere pittige “Americana Soup” 
gevuld met een rijke hoeveelheid 
Folk, Country en Blues invloeden 
van bands als The Band, Bob Dylan 
en Tom Petty. 
Voeg om de juiste geluidskleur te 
verkrijgen een ijskoude pedal steel 
guitar toe, in de smaken: Country, 
Rock & Roll, Rock en Singer Song-
writer. Laat deze koken tot een 
hitsig hoogtepunt.  Vervolgens 
een flinke hoeveelheid originele 
roots in de vorm van een gierend 
Hammond orgel erbij en roer het 
geheel stevig door met een Leslie.  
Een enthousiaste gitarist/zanger 
met een snufje blues en wees niet 
zuinig met de sixties feeling! Blus 
het af met een magistraal rubberen 
motoriek. Dit alles fijn gedrapeerd 
op een bodem van meerstemmige 
right out of the heart, soul, rock & 
roll drums en bass van een strak 
ritme tandem. Heeft dit fantas-
tische recept U lekker gemaakt? 
Kom dan op Zaterdag 23 maart ’13 
proeven Bij Brasserie Lettink.Mis-
pelkampdijk 11, Vorden. Kaarten 
in de voorverkoop en zijn te koop 
bij Brasserie Lettink of te reserve-
ren via Info@brasserielettink.nl of 
telefonisch, 0575 - 55 40 01.

MoonYard 
op het 
menu bij 
Brasserie 
Lettink 
Vorden
Vorden - Op Zaterdag 23 maart 
’13 zijn het niet de koks van 
Brasserie Lettink die in de keu-
ken staan, maar deze avond 
zorgt de Vordense band Moon-
Yard voor een verassend menu 
op een wel heel muzikale wijze.

De Vordenaren lieten zich meteen 
van hun goede kant zien met een 
sterke serve, waar de dames uit Doe-
tinchem moeite mee hadden. Ook de 
pass aan de kant van de thuisploeg 
lag goed waardoor het blok van de te-
genstander kon worden weggespeeld. 
Hierdoor wist Dash de hele set op een 
voorsprong te blijven en met een fijn 
kill-blok van Karien Meutstege op 
midden werd de set gewonnen met 
25-16.
Wat in de eerste set allemaal goed 
ging, leek in de tweede set helemaal 
weggezakt bij Dash. Orion kreeg een 
sterke servedruk en de ‘zwart roden’ 
hadden hier geen antwoord op. Bij 
een stand van 4-16 op het scorebord 
paste trainer Henk Wahl verschei-
dene wissels toe. Hierdoor gingen de 
dames uit het achtkastelendorp weer 
volop het volleybalgevecht aan, maar 
de schade was niet meer in te halen. 
De set werd verloren met 16-25. 
In de derde set begon Orion erg sterk 
en liepen ze een stukje uit. Toch be-
sloot Dash niet op te geven. Als een 
goed samenwerkend team kwamen 
ze punt voor punt steeds weer dich-
terbij. Er werden prachtige rally’s 
gespeeld, waardoor het publiek erg 
betrokken bij het spel raakte en van 
zich liet horen. Mede door deze sti-
mulans en een paar schitterende 
knallen van Kelly Harbers aan het 
einde van de set, wist Dash met 27-25 
de set naar zich toe te trekken. 
In de vierde set was de spanning om 
te snijden. Beide teams streden om 

elk punt, waardoor de set gelijk op 
liep. Dash kwam  op een kleine ach-
terstand en daarom werd Debbie van 
den Vlekkert er ingewisseld aan het 
net. Haar eerste balcontact was een 
grandioos mooi punt, mede hierdoor 
vocht Dash zich terug. Tot de stand 
van 22-22 gebeurde het spreekwoor-
delijke stuivertje wisselen. Maar de 
Vordenaren bleven vechten en won-
nen hierdoor de set met 25-22. 
Met een 3-1 overwinning zongen ze 
het Vordense volkslied weer luid 
door de sporthal. Er heerste een eu-
forische stemming in de hal, want 
opnieuw bleek Dash thuis ijzersterk.
De volgende wedstrijd wordt gespeeld 
op 23 maart, weer thuis in ’t Jebbink 
om 17.45 tegen Scylla D1. De uitwed-
strijd tegen dit team ging verloren 
met 3-1 dus er zal weer hard gevoch-
ten moeten worden. De Vordense da-
mes hopen dat er weer enthousiast 
publiek naar de sporthal zal komen.

Dash Vorden wint 
vechtvolleybal van Orion
Vorden - Afgelopen zaterdag werd er een spannende volleybalwed-
strijd gespeeld in sporthal  ’t  Jebbink, tussen Dash D1 en Orion D1. De 
nummers 3 en 4 van de tweede divisie B. Dit affiche beloofde een waar 
spektakel. De uitwedstrijd werd destijds verloren met 3-2 en onlangs 
werd er een oefenwedstrijd gewonnen door Dash met 3-1. De teams 
waren dus zeker aan elkaar ge-
waagd. Terwijl het publiek de 
tribunes vulde, ging de eerste set 
van start.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL



“2013 UITDAGEND MAAR MET 
PERSPECTIEF”
Na het openingswoord van Gerrit 
Scheers, directeur Particulieren & 
Private Banking van Rabobank Graaf-
schap-Noord, was het woord aan Al-
lard Bruinshoofd. Hij nam de aanwe-
zigen mee in een economische tour 
rond de wereld. Voor de pauze ging 
zijn verhaal over de economische 
ontwikkelingen in de wereld en in 
Europa. Na de pauze kwam de Neder-
landse economie aan bod. De centrale 
boodschap van de heer Bruinshoofd 
was positief. Hij verwacht dit jaar 
structurele verbeteringen in de euro-
zone en zekerheid over dossiers die 
onzeker stemden zoals de dossiers 
over de zorg, pensioenen en de wo-

ningmarkt. Naar zijn mening wordt
2013 een uitdagend jaar, maar wel in
een omgeving die veel meer perspec-
tief biedt dan een jaar geleden.

KENNIS DELEN
Een van de pijlers van de Rabobank
is kennis delen. Daarom organiseert
Rabobank Graafschap-Noord jaarlijks
een groot aantal informatieve bijeen-
komsten en evenementen op locaties
in de regio die zowel voor klanten als
niet-klanten toegankelijk zijn. Een
overzicht van de evenementen staat
op een speciale website van de bank:
www.kennisvloer.nl. Hierop is ook
het verslag en de foto’s van de bijeen-
komst Visie 2013 en Economische
vooruitzichten te vinden.

Rabobanklezing “Visie 2013 & 
Economische vooruitzichten” 
druk bezocht

Zutphen - Zo’n 300 mensen bezochten donderdag 28 februari jl. op
uitnodiging van Rabobank Graafschap-Noord de bijeenkomst Visie
2013 & Economische vooruitzichten in theater- en congrescentrum de
Hanzehof in Zutphen. Spreker deze avond was de heer Allard Bruins-
hoofd, hoofd internationaal Onderzoek bij het Directoraat Kennis &
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland.

De heer Allard Bruinshoofd, hoofd internationaal Onderzoek bij Rabobank Nederland 
tijdens de lezing.

Dan zal Hilde Hissink- Bitter, middels
geluid en beeld, een toelichting geven
over een verzorgde korte groepsreis. 

Het speciale is, dat men als groep,
samen met bekenden, partners en 
familie op reis kan gaan.

Oecumenische Vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - Woensdagavond 20 
maart houdt de Oecumenische 
Vrouwengroep Wichmond-Vier-
akker om 19.30 uur voor haar le-
den en andere belangstellenden 
een bijeenkomst in het gebouw 
Withmundi in Wichmond.

Door het vele dragen van de shirts 
waren de huidige aan vervanging toe. 
Dankzij de fantastische inzet van de 
Ouderraad, m.m.v. Zelle promotie, 
zijn er nieuwe - uiteraard wederom 

rode - schoolshirts aangeschaft. Vori-
ge week donderdagochtend, 7 maart
jl., werden de nieuwe shirts door de
Ouderraad aan het team en alle leer-
lingen overhandigd.

Nieuwe schoolshirts voor 
basisschool ‘De Vordering’

Vorden - De leerlingen van basisschool ‘De Vordering’ zijn bij buiten-
schoolse activiteiten zoals bijv. de avondvierdaagse, de blubberrun en
tijdens een schoolreisje te herkennen aan hun rode schoolshirt.

Aangezien de praktijk amper een jaar 
geopend is, oogt alles nog nieuw. Be-
halve dat valt de warme sfeer op die 
in alle ruimtes van het gebouw heerst. 
“We hebben bewust voor deze uitno-
digende uitstraling gekozen”, zegt 
Erik Diseraad die de praktijk samen 
met zijn vrouw Paulien houdt. “Een 
vrijblijvend gesprek is hier altijd mo-
gelijk. Ik sta mensen meteen te woord 
of Paulien plant een afspraak in.”
Erik Diseraad zit sinds 2001 in het 
vak. In 2006 behaalde hij zijn diploma 
Tandtechnicus aan het Instituut Vak-
opleiding Tandtechniek (IVT). Daarna 
volgde hij de opleiding specialisatie 
protheses aan het IVT waarvoor hij 
in 2007 het diploma behaalde. Sinds 
2011 mag hij zich Tandprotheti-

cus noemen. Vorig jaar ging met de 
opening van zijn eigen praktijk een 
droom in vervulling.
Diseraad begeleidt het hele traject: 
“van een eerste gesprek tot de plaat-
sing van het kunstgebit werk ik ge-
heel zelfstandig aan de prothese”. 
Een verwijzing van de huisarts of 
tandarts is niet nodig.

KLIK PROTHESE CENTRAAL 
TIJDENS OPEN DAG
Zaterdag 16 maart houdt Tandpro-
thetische Praktijk Diseraad een open 
dag. Behalve Paulien en Erik Diseraad 
zullen die dag ook kaakchirurg Gijs 
Jaspers en Henk Perik van de firma 
3i implantaten aanwezig zijn. Het is 
een uitgelezen mogelijkheid om alles 

over een klikprothese te weten te ko-
men. Dit kunstgebit biedt uitkomst 
voor personen met een lage kaak. 
“Een klikprothese zuigt in tegenstel-
ling tot andere kunstgebitten niet 
vacuüm”, legt Diseraad uit. “De pro-
these wordt vastgeklikt aan een im-
plantaat dat de kaakchirurg plaatst. 
Het voordeel hiervan is dat het men-
sen meer zekerheid biedt bij bijvoor-
beeld niesbuien, lachen en hoesten. 
Ook  veroorzaakt een vast geklikte 
prothese minder snel pijnklachten, 
mede omdat er veel minder eten 
onder de prothese komt. Bovendien 
wordt het implanteren in de meeste 
gevallen volledig vergoed door de 
zorgverzekeraar”.
Wie meer wil weten over de klikpro-
these of andere diensten van Tand-
prothetische Praktijk Diseraad kan 
aanstaande zaterdag 16 maart tussen 
10.00 uur en 15.00 uur een kijkje ko-
men nemen.
Meer info op: www.tppdiseraad.nl

Tandprothetische Praktijk Diseraad:
laagdrempelig en persoonlijk

Zutphen - Een praktijk waarvan de drempel laag is en waar men per-
soonlijke aandacht hoog in het vaandel heeft. Dat is waar Tandprothe-
tische Praktijk Diseraad aan de Laarstraat 19 in Zutphen voor staat. 
De specialist in kunstgebitten is sinds 1 maart 2012 gevestigd in de 
Hanzestad en houdt zaterdag 16 maart een open dag.

Deze ochtend volgt op de openbare 
muzieklessen die gegeven worden 
met de docenten van Jubal op basis-
school de Garve. Deze muzieklessen 
zijn op 12 maart en geven aan de 
kinderen op de basisschool een goed 

beeld over muziek maken en het spe-
len bij een harmonieorkest.
Op de voorspeelochtend in het Ludge-
rusgebouw laten alle AMV leerlingen, 
de houtleerlingen en koperleerlingen 
horen wat ze tot nu toe hebben ge-

leerd. Ook zal de slagwerkgroep aan-
wezig zijn en goed van zich laten 
horen.

Op het programma staan ook com-
binaties zoals verschillende gezinsle-
den die samen een mooi stukje zullen 
spelen. De muzikanten zouden het 
erg leuk vinden als er velen komen 
luisteren naar de jeugd en te zien 
hoe leuk het muziek maken is. De 
toegang is gratis.

Voorspeelochtend Jubal in Vierakker

Wichmond - Op zondag 17 maart houdt Muziekvereniging Jubal uit 
Vierakker-Wichmond haar jaarlijkse voorspeelochtend in het Lud-
gerusgebouw aan de Vierakkersestraatweg37 in Vierakker. De AMV-, 
hout- en koperleerlingen en de slagwerkgroep treden op. Aanvang 
11.30 uur.

De slagwerkgroep van Jubal, hier tijdens het Openhaard Concert.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

 Opruimingsdag  
      hobbyartikelen

- Dekoratief Marian -
Ringweg 30a, 7156 SH Beltrum

tel: 0544 - 464164

zaterdag  
16 maart a.s.

van 9.30 - 11.30 uur
en 13.00 - 15.00 uur

Café - Zaal

Café - Zaal de Mallemolen - Dr Grashuisstraat 3 -  7021 CL Zelhem
Telefoon: 0314-620020 - Mobiel: 06-23888597 
www.mallemolen.info stapinde@mallemolen.info

I

Café - Zaal de Mallemolen - Dr Grashuisstraat 3 - 7021 CL Zelhem
Telefoon: 0314-620020 - www.mallemolen.info

Feesten tot 150 pers. - diverse buffetten - vergaderingen - BBQ - verwarmde veranda - terras - 
themafeesten - wekelijks live muziek - competitie en recreatief darten - 

sportuitzendingen op groot scherm - verjaardag in de kroeg - bedrijfsborrels

 
                                                                         

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar 
  
 

Een streekschool waar kinderen op een natuurlijke 
manier leren en spelen, vanuit eigen interesse.  

 
Voor ieder die nieuwsgierig is, kom naar de 

open middag 
 

donderdag 21 maart 

 
van 15.00 tot 18.00 uur 

 

Enkweg 17a,   7251 EV Vorden 
(In het oude Empo-gebouw) 

 
info@schooldeparadox.nl                                      www.schooldeparadox.nl 

 

 

Geen 21%, maar 6% 
btw op al het tuinwerk

Wij helpen u graag verder met:

Al meer dan 35 jaar kennis en ervaring 
in de tuin!

Uw tuin is toch een vakman waard!

Maandaanbieding MAART

Diverse kamerbrede 

wollen tapijten
15% korting*

 * vraag naar de voorwaarden

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

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

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

Advertorial

Spaar nu voor een [Comfort 
Zone] Schoonheidsbehandeling 
bij Martine Hair + Beautysalon!!!

Martine hair + beautysalon heeft een vitaminebooster 
samengesteld. Dit is een heerlijke [Comfort Zone] be-
handeling zoals U die van ons gewend bent, vol met 
vitamines en anti-oxidanten. Daarbij krijg je een mas-
ker mee naar huis om je nieuwe huid, vol met energie, 
te onderhouden.
Vitamines en anti-oxidanten gaan diep je huid in en 
brengen intensief de celvernieuwing op gang. Waar-
door jou huid haar natuurlijke glans terug krijgt, 
maar ook meer energie en vitaliteit krijgt. Je huid 
ziet er fantastisch uit en voelt als herboren. Uiteraard 
brengen we wenkbrauwen ook weer mooi in model 
en masseren we vastzittende spieren in uw lichaam 
weer los. U ontvangt deze overheerlijke [Comfort Zo-
ne] behandeling voor € 89,- inclusief een recover touch 
masker t.w.v. € 34,50, de behandeling duurt 75 min. 
En uw haren worden nadien gewassen en gedroogd.

Alleen bij Martine Hair + Beautysalon: sparen 
voor een [Comfort Zone] schoonheidsbehande-
ling.
Bij Martine Hair + Beautysalon kunt U nu binnen 6 
maanden sparen voor een [Comfort Zone] schoonheids-
behandeling. Bij iedere knippen kleur behandeling in 
onze schoonheidssalon ontvangt U een stempel op uw 
stempelkaart. Bij een volle, 5 stempels, spaarkaart en 
een eenmalige bijbetaling van € 9,50 ontvangt U een 
[Comfort Zone] gezichtsbehandeling (t.w.v. € 69,50).

Martine Hair + Beautysalon, Sint Michielsstraat 2B, 
Hengelo Gld, 0575-465715.

Dof, grauw, vermoeid, donkere kringen onder 
uw ogen, droog/trekkerige huid, vastzittende 
spieren? Allemaal woorden en zaken die U be-
kend in de oren klinken en ook bij U zichtbaar 
zijn. Dan is het tijd om uw huid een winter boost 
te geven, of wanneer U de lente al in de bol heeft 
een voorjaarsschoonmaak. 
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Zaterdag 9 maart speelden de Hen-
gelose dames hun uitwedstrijd tegen 
Grol H.V. DS3 in Sporthal Den Elshof 
in Groenlo. Een aantal speelsters had 
andere verplichtingen, maar toch za-
ten er twee wissels op de bank. Aan-
vallend was er veel te weinig druk, te 
weinig inzet en onnodig veel balver-
lies. Gelukkig stond Erna echt haar 
‘mannetje’, de tegenstander was be-
ter. Uitslag 22-8.

Het Gemengd C2 team ontmoette 
zondag 10 maart AAC 1899 GC3 uit 
Arnhem. Een bijzonder spannende 
wedstrijd waar goed aanvallend en 
verdedigend werd gespeeld door bei-
de teams. Het thuisteam verzilverde 
echter meer doelpogingen, uitslag 
11-7.

De D1 jeugd speelde tegen HV Ange-
ren D1 uit Gendt een collectief zeer 
goede wedstrijd. Verdedigend had-
den de dames en heren het goed in 
orde; meeschuiven met de bal, waar-
door de tegenstander bijna niet kon 
gooien op de goal. Aanvallend kwam 
het team een paar keer heel snel uit 
en kon Ward alleen op de keeper af. 
Lester verdedigde zeer goed en ook 
Kevin stond zijn mannetje, terwijl 
beiden ziek waren. Uitslag 8-5.

De Quintus Gemengd C1 kregen FBC 
GC1 uit Herwen op bezoek. Een wed-
strijd waarin het alleen de gasten 
lukte om te scoren, al was het in de 
eerste helft slechts twee keer. In de 

tweede helft liep FBC verder uit. Met 
nog 10 seconden te gaan lukte het 
ook Quintus om de nul van het sco-
rebord te krijgen, uitslag 1-6.
Heren B1 speelde tegen Minerva B1 
echt geweldig! De eerste helft kon 
met winst worden afgesloten. Helaas 
konden ze het kwalitatief hoge spel 
niet vasthouden en werd uiteindelijk 
net verloren. Een zeer groot compli-
ment naar het hele team en in het 
bijzonder de keeper Sjoerd Toonk. 
Uitslag 15-16.

Heren 2 van Quintus moest tegen 
Huissen HS3. Beide teams speelden 
creatief handbal. De Hengeloërs com-
bineerden goed, konden daardoor 
flink scoren en liepen al snel uit. In 
de tweede helft liet Quintus het goe-
de spel van de eerste helft niet meer 
zien. Slordig spel en balverlies wist 
Huissen vervolgens te verzilveren. 
Verdedigend bleef Quintus compact 
spelen waardoor de winst niet in ge-
vaar kwam. Uitslag 27-18.
Quintus Heren 1 speelde in Sporthal 

’t Rikkenhage in Ruurlo tegen Blauw 
Wit HS2. De Hengelose heren behaal-
de een super resultaat: zonder wissels 
toch zo dik winnen met 14-30.

De wedstrijd tussen Udi ‘96 HA1 en 
Quintus HA1 gespeeld in Sporthal 
Kermisland in Arnhem eindigde met 
winstpunten voor het thuisteam, 
eindstand 30-18. 

Het programma van 17 maart: 12.00 
uur Quintus D2 - Loo D1, de Kamp 
Hengelo Gld.; 12.45 uur Quintus GC1 
- Gazellen, de GC1, de Kamp Hengelo 
Gld.; 10.00 uur Udi ‘96 D1 - Quintus 
D1, Kermisland Arnhem; 10.55 uur 
Duiven HB1 - Quintus HB1, Triominos 
Duiven; 13.00 uur Erix GC2 - Quintus 
GC2, Hamalandhal Lichtenvoorde; 
14.00 uur Reehorst HS2 - Quintus 
HS2, de Reehorst Ede; 14.05 uur 
Achilles/Unive HA1 - Quintus HA1, 
Mheenpark Apeldoorn; 14.20 uur 
CVO HS1 - Quintus HS1, de Wieken 
Vaassen; 17.00 uur Brummen DS1 - 
Quintus DS1, de Bhoele Eerbeek.

Topweekend Handbalvereniging 
Quintus Hengelo
Hengelo - Het was voor Quintus 
een topweekend met veel behaal-
de punten. Een echt verenigings-
weekend omdat in verband met 
afwezigheid door ziekte, andere 
verplichtingen enzovoort, de 
teams werden aangevuld door 
spelers van een jonger team. Het 
is fantastisch te zien dat dit door 
de trainers/coaches allemaal gere-
geld wordt. Ook was de wedstrijd-
tafel goed bezet en werden alle 
wedstrijden door eigen scheids-
rechters gefloten. Daarvoor alle 
complimenten van de voorzit-
ter. Alleen op basis van inzet van 
vrijwilligers kan de vereniging 
deze successen blijven behalen. 
Ook was er weer veel publiek, dat 
zorgde voor een geweldige sfeer. 
Door jeugd en senioren werd 
echt zeer sportief gespeeld. Kort-
om weer een sportief, gezellig en 
goed resultaat voor SV Quintus.

De Quintus D1 jeugd speelde een zeer goede wedstrijd, met goede aanvallen.

Irene Burger en Marian Oosterink 
van de werkgroep Kunst10daagse 
vertellen enthousiast over de ver-
nieuwingen van deze editie van de 
Kunst10daagse. “Dit jaar staan de 
deelnemers met hun kunst centraal,” 
vertelt Marian. “En ook de beleving 
van de prachtige natuur in onze ge-
meente willen we ondersteunen door 
fietsroutes beschikbaar te stellen.”
De brochure is vervangen door een 
geheel vernieuwd kunstboekje en 
door vrijwilligers in samenwerking 
met vormgever Ineke Keesom samen-
gesteld. “Deze vrijwilligers zetten met 
elkaar hun schouders eronder om dit 
boekje te maken. Een collectors item 
en nog meer een bewaarboekje dan 
eerdere jaren,” vindt Irene. “Het be-
vat een index en beschrijvingen van 
de deelnemende kunstenaars, ga-
leries en ateliers. Daarnaast zijn er 
kunst- en cultuuractiviteiten in opge-
nomen.”
Ook wordt aandacht geschonken aan 
de verschillende kunstlocaties, die 
iets extra’s te bieden hebben, zoals 
horeca, een siertuin, streekproducten 
en dergelijke “De horeca zelf partici-
peert ook in de Kunst10daagse, met 
bijvoorbeeld aanbiedingen en Kunst-
10daagse menu’s.”
Het nieuwe kunstboekje met plat-
tegrond wordt niet meer gratis ver-
strekt. “Daarvoor is het te kostbaar 
geworden.” Het is te koop bij de deel-
nemers en onder andere ook bij de 
VVV verkrijgbaar. De VVV heeft de 
plattegrond en de uitgebreide route-
beschrijvingen gerealiseerd. Deze zijn 
variërend van 11 tot 25 kilometer. In 
een forse oplage zullen er flyers wor-
den verspreid door de hele gemeente 
met daarop de VVV’s (agentschap-
pen) genoemd.
Dit jaar is er geen overzichtstentoon-
stelling. “Een goede locatie vinden is 
lastig, niet zozeer qua ruimte maar 
meer om de zo diverse werken goed 
te presenteren,” legt Irene uit. “Er is 
werk dat meer ruimte nodig heeft 
om tot zijn recht te komen.” Naast 
het prachtige kunstboekje is de web-

site rondom Pasen beschikbaar, waar
alle informatie over deelnemers en
routes te bekijken is. Nieuw is dat
de verschillende locaties via Google 
Maps worden aangegeven. De be-
schrijvingen van de fietsroutes kun-
nen via de website worden geprint. 
De Kunst10daagse gaat met zijn tijd
mee en deelnemers en bezoekers
kunnen elkaar al volgen via Twitter:
@kunsttiendaagse. “Het zou leuk 
zijn als deelnemers en bezoekers el-
kaar gaan volgen, zodat je meer in-
teractie krijgt,” vertelt Marian. “En 
als de deelnemers nieuwtjes hebben,
kan ik dat re-tweeten. Zo bereik je 
nog veel meer mensen. De Kunst10d
Bronckhorst heeft nu bijna 100 vol-
gers, maar dat kan nog meer worden.
De social media zijn een belangrijk fe-
nomeen geworden en die boot willen
we niet missen.”
De feestelijke opening is op donder-
dagavond 2 mei, van 17.00 tot 19.00
uur in het gemeentehuis van Bronck-
horst. Er komt een artistieke opening
en muziek. Deelnemers, sponsoren
en andere betrokkenen kunnen deze
avond samen komen om elkaar te
ontmoeten en te genieten van de ope-
ningsbijeenkomst. Op schermen zal 
het werk van de deelnemers te zien 
zijn.
Aankomende weken worden de deel-
nemers van de Kunst10daagse voorge-
steld. Als eerste kunstenaars, ateliers
en galeries in Steenderen-Rha-Bronk-
horst, vervolgens Baak-Wichmond, 
Toldijk-Hengelo Gld., Hummelo-Kep-
pel-Drempt, Velswijk-Zelhem-Halle
en tot slot Vorden. Tijdens de Kunst-
10daagse zijn alle locaties van de
deelnemers herkenbaar aan de vlag, 
beachvlag of banner met het logo van
de Kunst10daagse Bronckhorst erop.
Kunst10daagse Bronckhorst, 3 t/m 12
mei: 
www.kunst10daagsebronckhorst.nl.

Kunst10daagse Bronckhorst van 3 t/m 12 mei 2013

Alvast een kijkje in de 
creatieve keuken van 
Bronckhorst
Bronckhorst - Tijdens de zeven-
de editie van de Kunst10daagse 
Bronckhorst openen 80 kunste-
naars, galeriehouders en gelegen-
heidskunstlocaties hun poorten 
voor een breed publiek. Dit aan-
tal overtreft het record van vo-
rig jaar (66). De organisatie con-
stateert dat de Kunst10daagse 
Bronckhorst flink in de lift zit!

Toldijk - Donderdag 7 maart werd 
het jaarlijkse Ruitenboer toernooi 
gespeeld. In heel Nederland speelde 
men deze week, per dag verschillend 
uiteraard, dezelfde spellen; het zijn 
de zogenaamde gestoken spellen.Er 
is over nagedacht hoe de 52 kaarten 
over de vier kaartbakjes verdeeld 
worden. Het zijn vaak moeilijk uit te 
bieden spellen en het voorstel of de 
aanmoediging luidde dan ook: laat 
zien dat er in Bronckhorst gebridged 
wordt.Welnu, dat is gebeurd! Een 
eerste plaats ging naar Will Snelder & 
Bert Botschuyver met een schitteren-
de score van 66.25 %; een score die 
niet gauw gehaald wordt met Ruiten-

boeren, zoals wij dat noemen. Maar
ook de tweede Dini Mijnen & Herman
Stapelbroek 58,93 % en derde plaats
Hennie van Druten & Gonnie Hulle-
man 58,33 % zijn zeer verdienstelijk!
Zij mogen naar de halve finale om 
zich nogmaals te meten met ande-
ren. Succes!
Donderdag 14 maart zullen wij met
onze tweede competitieavond van de
vijfde ronde hervatten. Als u niet aan-
wezig kan zijn, is melding hiervan zo
snel mogelijk. U doet dat door u af
te melden met een sms, door te bel-
len naar 06-28633453 (inspreken lukt
niet!) of door te mailen naar bcbronk-
horst@hotmail.nl.

B R I D G E N

In mooi ingerichte stands 
presenteren diverse stand-
houders zich van hun beste 
kant om u te laten genieten 
van lente in de Achterhoek. 
Maar liefst twee dagen zal 
het terrein rond de Orange-
rie Ruurlo en Kasteel Huize 
Ruurlo het decor vormen 
voor dit unieke evenement. 
Van interieur tot exteri-
eur, decoraties, van culi-
naire hoogstandjes tot de 
nieuwste mode, voor jong 
en oud is er wat te zien op 
de Lentefair. Zo zal onder 
andere Mieke Boode met 
haar Drentse heideschapen 
over het terrein lopen en de 
band Völle Wille zorgt weer 
voor de muzikale invulling.

Op Palmzondag kunnen de 
kinderen traditie getrouw 
eieren zoeken, georgani-

seerd door jongerenver-
eniging Jong Gelre Ruurlo. 
Daarnaast is er een uitda-
ging voor een ieder, heeft 
u het terrein al eens op een 
hoger niveau willen bekij-
ken? Ga mee de lucht in 
met Koerselman Boomver-
zorging en hiermee steunt 
u ook nog eens een goed 
doel! Nieuwsgierig gewor-
den? 
Kom het zelf beleven, wees 
welkom op 23 en 24 maart 

van 11.00 tot 17.00 uur aan 
de Stapeldijk in Ruurlo op 
de schitterende Lentefair 
rondom de Orangerie en 
Kasteel Huize Ruurlo. 
Bent u benieuwd naar het 
actuele nieuws en deelne-
merslijst? 
Kijk dan op de website; 
www.orangerie-ruurlo.nl, of 
www.lente-fair.nl. 

Kortom: een gezellig uitje 
voor het hele gezin!

Tijd voor volop Lentekriebels op 23 en 24 maart

Lentefair bij Orangerie en 
Kasteel Huize Ruurlo
Ruurlo - De sneeuw mag verdwijnen, tijd voor len-
te kriebels..! Bij de organisatoren kriebelt het al 
wel want de Lentefair staat weer voor de deur! Op 
zaterdag 23 en zondag 24 maart tijdens het Palm-
pasenweekend vindt de jaarlijkse Lentefair bij de 
Orangerie Ruurlo weer plaats. Net als de succesvolle 
voorgaande jaren kunt u op de Lentefair weer in-
spiratie op doen voor een nieuw fris lenteseizoen. 
De organisatoren heten u van harte welkom aan de 
Stapeldijk in Ruurlo.

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

+31 (0)6 219 222 310 - DOETINCHEM - INFO@JEROENSCHLECHTER.NL
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJF - OOK IN HET WEEKEND - SINDS 2008

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!



Banen
Contact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Vacature Administratief 
medewerker/ster – 40 uur
Wie zijn wij?
Fleurbaaij is een innovatief afbouwbedrijf. Fleurbaaij staat voor: samenwerken, continue 

verbetering, met respect voor mens en maatschappij. 

Waar zijn we naar op zoek:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste duizendpoot die van aanpakken weet. We hebben een 

ambitieus kantoorteam van ongeveer 15 personen. Iedereen is betrokken bij elkaar en durft 

verder te kijken dan naar hun eigen takenpakket. In hoofdlijnen zullen de werkzaamheden 

van jouw nieuwe baan liggen in de administratieve hoek. Maar ook ondersteuning van de 

receptie en commerciële werkzaamheden zullen voorkomen.

Werkzaamheden:
- Het verwerken van de salarisadministratie

- Verzorgen van de debiteurenadministratie

- Verzorgen van de crediteurenadministratie

-  Naleven van voorschriften op de WKA  

(wet keten aansprakelijkheid)

- Ondersteuning van de telefoniste / receptioniste

- Achterwacht telefoon

- Alle voorkomende / ondersteunende werkzaamheden

Opleidingseisen:
- Administratieve / Secretariële opleiding niveau 4

Geïnteresseerd:
Schrijf of mail dan je gemotiveerde brief en CV binnen 

1 week na het verschijnen van deze advertentie.

Fleurbaaij Totaal Afbouw BV, 

t.a.v. Nanda Peters, 

Postbus 22, 7120 AA  Aalten. 

E-mail: npeters@fleurbaaij.nl

Wil je eerst meer informatie? 

Kijk op onze website www.fleurbaaij.nl  

of neem contact op met Marco Koolmees, 

tel. 0543 – 471 166.

enthousiaste trainer

-

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Zelhem zoeken wij een:

STATIKER & CONSTRUCTEUR M/V
fulltime - vacaturenr. VIO1140822

Je gaat zelfstandig statische berekeningen maken voor staal-

constructies. Het genereren van calculaties voor hallen, stallen 

en andere staalconstructies. Je werkt nauw samenwerken met 

opdrachtgevers, aannemers en de afdeling verkoop. Het statisch 

adviseren van de tekenkamer en het bieden van ondersteuning 

aan de projecten t.o.v. planning, functionaliteit en kwaliteit zijn 

een belangrijk onderdeel van je functie. In eerste instantie wordt 

je ingewerkt als je tekenaar/constructeur om ervaring op te doen 

m.b.t. werkwijze en werktekeningen.

De kandidaat die wij zoeken heeft een afgeronde TU/HBO opleiding 

Bouwkunde of Werktuigbouwkunde, met als afstudeerrichting 

(Staal)constructies. Je beschikt over ten minste 5 jaar ervaring met 

het maken van statische berekeningen. Je bent een teamspeler, 

flexibel en oplossingsgericht en bent gewend om onder druk te 

kunnen werken. Het is belangrijk dat je beschikt over kennis van de 

Duitse taal en staalconstructie-eisen. Je bent bij voorkeur bekend 

met het CAD pakket X-steel (Tekla Structures). Ervaring in hallen- 

en stallenbouw is een pre. Je hebt goede Nederlandse, Duitse en 

Engelse taalvaardigheid.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. Tele-

foonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 

o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PROJECT ENGINEER M/V
Omgeving Aalten – Fulltime- vacaturenr. VMK10700200

Werkzaamheden
Voor een relatie in de regio Aalten, specialist in machinebouw 
zoeken wij een Project Engineer. Als Project Engineer ben je ver-
antwoordelijk voor de technische uitwerking van unieke, niet stan-
daard, projecten en bent daarvoor het eerste aanspreekpunt van de 
afdeling Verkoop. Je onderzoekt en draagt oplossingen aan voor 
specifieke technische vraagstukken. Daarbij werk je nauw samen 
met zowel interne (onder andere Projectleiders en Engineers) als 
externe partijen. Het verkrijgen & verwerken van de juiste informa-
tie en deze op hoofdlijnen weergeven in een 3D-tekening is een on-
derdeel van jouw takenpakket. Je zorgt ervoor dat door jou kennis 
en vastberadenheid de technische vraagstukken worden opgelost.

Functie eisen
- HBO werk- en denkniveau, richting Werktuigbouwkunde; 
- Ervaring in vergelijkbare functie; 
- Kennis van en ervaring met 3D CAD systemen; 
- Zelfstandige en ondernemende persoonlijkheid; 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal.

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VMK1060976

Werkzaamheden
Voor onze relatie in de omgeving van Ruurlo zoeken wij een teke-
naar/constructeur. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
tekenen en ontwerpen van nieuwe componenten/samenstellingen, 
het maken van werkinstructies, het aanpassen van bestaande teke-
ningen, het maken van technische berekeningen en onderhouden 
van Traceparts (online 3D-CAD bibliotheek).

Functie eisen
- Een afgeronde opleiding MBO Werktuigbouwkunde;
- Tot 3 jaar relevante werkervaring;
- Ervaring met Solid Edge of een vergelijkbaar 3D tekenpakket;
- Flexibele, zelfstandige en accurate werkwijze;
- Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Duitse en 

Engelse taal.

MACHINEBEDIENER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO1144569

Werkzaamheden
Aan de hand van instructies bedien je de machines. Je voert tus-
sentijdse kwaliteitscontroles op de producten uit. Je leeft de in-
structies en voorschriften na en ziet toe op veilig werken. Je houdt 
de machines en de werkomgeving schoon. Het bedrijf werkt zowel 
in dagdienst als in ploegen.

Functie eisen
- Je hebt geen probleem met het werken in een ploegendienst;
- Ervaring met het bedienen van machines;
- Kennis van meetgereedschappen en meetapparatuur;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal i.v.m. het lezen van 

werkinstructies;
- Kennis van veiligheid- en ARBO instructies.

ASSISTENT SALES ENGINEER M/V
Omgeving Doetinchem– Parttime - vacaturenr. VMK1144178

Werkzaamheden
Als Assistent Sales Engineer ga je de Sales Engineers ondersteu-
nen. Je gaat calculaties omzetten naar offertes. Daarnaast ga je 
de mailbox van de Sales behandelen (evt. vragen wegzetten in de 
organisatie en/of zelf behandelen). Ook ga je telefonische vragen 
behandelen of wegzetten in de organisatie (vragen mailbox en 
telefoon kunnen zijn: levertijd vragen, klachten of vragen over 
technische specificaties of opdrachten/orders die binnenkomen) 
Ook word je verantwoordelijk voor (eenvoudige) calculaties. Voor 
deze starters functie zoeken wij bij voorkeur kandidaten met een 
technische opleiding.

Functie eisen
- Een starter op MTS WTB of HTS WTB niveau;
- Je beheerst zowel de Duitse als Engelse taal;
- Als je 3D kunt tekenen is dat een pre.

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

VB-Airsuspension B.V. is een jonge, innovatieve en sterk groeiende onderneming en een toonaangevende 
leverancier van luchtveersystemen en vering gerelateerde onderdelen voor lichte bedrijfswagen. Het grote deel van 
onze omzet is export waarbij wij diverse autofabrikanten binnen Europa als ook carrosseriebouwers wereldwijd 
beleveren met onze producten.

Wij zijn op korter termijn op zoek naar een:

Medewerker After Sales/Engineering
38uur per week

Directiesecretaresse / PA
38uur per week

Inkoper
38uur per week

Medewerker Verkoop Binnendienst 
38uur per week

Voel jij je aangesproken voor één van deze functie’s en ben je de enthousiaste kandidaat waar wij naar op zoek zijn? 
Kijk dan voor gedetailleerde informatie op:  www.vbairsuspension.com.

Kijk bij ‘Ons Bedrijf’ de optie Vacatures.

making everyday smoother
making everyday smoother



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 11 van
11 t/m 16 maart

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten 

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

OPENINGSTIJDEN deze week
Maandag t/m vrijdag

8.00-21.00 uur
Zaterdag 8.00-20.00 uur

BEKEND VAN DE ZWARTE CROSS


