
Burgemeester Besselink reikt Koninklijke 
Onderscheiding en oorkondes uit aan 
brandweervrijwilligers. B  5

Wethouder Paul Seesing stak samen met zijn vrouw Alwien (links) en Marloes Brandenbarg en Johny Addink (r) de handen flink uit de mouwen. Foto. Jan Hendriksen. 

Vrijwilligers steken massaal handen uit de mouwen 
tijdens NL Doet
Ook wethouder 
Seesing neemt 
de verfkwast ter 
hand
VORDEN - De voorjaarszon zorgt 
ervoor dat de verf snel opdroogt. 
Een extra ‘likje’ verf is dan ook 
geen overbodige luxe. Zaterdag 
12 maart staken ruim dertig vrij-
willigers in het kader van de vrij-
willigersactie NL Doet de handen 
flink uit de mouwen bij zwembad 
In de Dennen. Onder hen wethou-
der Paul Seesing van de gemeente 
Bronckhorst die de verfkwast ook 
spontaan ter hand nam. Met aan 
zijn zijde zijn vrouw Alwien die 
ook op deze prachtige zonnige za-
terdag was meegekomen.

Door Jan Hendriksen

In het najaar was onder leiding 
van de altijd bezielende bedrijfs-
leider Timme Koster van In de 
Dennen er een begin gemaakt met 
het schilderen van de kleedruim-
tes van het openluchtzwembad. 
En die werden zaterdag verder af-
gemaakt. De kozijnen en deuren 
werden voorzien van een nieuwe 
laklaag. Eindresultaat: de buiten-
kant ziet er weer verzorgd uit. Paul 
en Alwien Seesing waren samen 
met Johny Addink, Marloes Bran-
denbarg en Gerard Mantel, die 
zich ook spontaan als vrijwilligers 
hadden aangemeld, druk in de 
weer om enkele tientallen planken 

van een verflaag te voorzien.

De planken dienen voor een blok-
hut die op het zwembad moet 
verrijzen en die als ruimte dient 
voor de kampeerders die vanaf vo-
rig jaar in groepsverband gebruik 
kunnen maken van de ligweiden 
van het zwembad. “We willen het 
kamperen meer handen en voeten 
geven. En daar hoort een faciliteit 
als een blokhut bij waar de kam-
peerders gebruik van kunnen ma-
ken”, zo vertelt Timme Koster die 
de groep vrijwilligers deze morgen 
‘aanstuurt’. Zwembad In de Den-
nen kan anno 2016 niet zonder 
vrijwilligers.

Daarom heeft het bestuur van 
Stichting Zwembad In de Dennen 
onder aanvoering van voorzit-
ter Wolter Ziggers voor 2016 een 
actieplan opgesteld. Een van de 
speerpunten is het werven van 
vrijwilligers om daarmee perso-
neelskosten uit te sparen. Behalve 
voor werkzaamheden in de ho-
reca, het groen, de administratie 
en de schoonmaak is de stichting 
ook op zoek naar vrijwilligers die 
toezicht bij het bad willen houden.

Daarnaast is men op zoek naar 
‘Vrienden van In de Dennen’ die 
in de vorm van een financiële bij-
drage een donatie willen doen. 
Wethouder Seesing is er zich van 
bewust dat accommodaties zoals 
In de Dennen financieel alleen het 
hoofd boven water kunnen hou-
den met de inzet van vrijwilligers 
nu de gemeentelijke subsidies zijn 

afgebouwd. “Daarom wil ik van-
daag ook graag het goede voor-
beeld geven.”

Ondersteunen
Datzelfde geldt ook voor vrijwil-
ligster Marloes Brandenbarg: “In 
het zwemseizoen komen we hier 
in gezinsverband heel regelmatig 
over de vloer. Het zwembad ver-
vult een heel belangrijke functie 
binnen de gemeenschap. En die 
mag absoluut niet verdwijnen.” 
Intussen zeemt manager Heidi 
Ruiterkamp van de Bronckhorster 
Uitdaging een van de ramen.

NLdoet ook in 
Kranenburg en 
Wichmond

“We ondersteunen vandaag met 
vijf leden deze actie”, zo vertelt zo 
hoog vanaf een keukentrap. Iets 
verderop rijdt Wolter Ziggers op 
een klein tuinbouwtrekkertje met 
aanhanger enkele tegels weg. Bij-
gestaan door de jeugdige Domi-
nique Besselink (15) en Pan Foget 
(14) die deze dag ook de handen 
flink uit de mouwen steken.

Tuin- en grindpaden
Naast de werkzaamheden op 
zwembad In de Dennen haakten 
nog diverse andere vrijwilligers 
in Vorden en Wichmond aan bij 

NL Doet. Stichting Vrienden van 
de Kerk op de Kranenburg her-
stelden de tuin- en grindpaden 
aan de zuidzijde van de Kranen-
burgse kerk. En volgens de web-
site van NL Doet verbeterden 
enkele Wichmonders het groen 
rondom sporthal en sportpark De 
Lankhorst zodat het geheel beter 
te onderhouden is en toegankelijk 
wordt en bouwden enkele vrijwil-
ligers van School De Hofakker aan 
de Veldwijkerweg een overkap-
ping en een gereedschapkist. Er 
wordt regelmatig door vrijwilligers 
rondom de kleinschalige school 
gewerkt. Er was echter geen plek 
om gereedschap op te ruimen 
waardoor het tot op heden buiten 
in de regen stond.

Bij Zorgboerderij Groot Winden-
berg aan de Rommelderdijk werd 
de groentetuin klaar gemaakt voor 
een nieuw hopelijk oogstrijk tuin-
jaar. Er werden kantjes afgestoken, 
gespit, gezaaid en geplant. Ook wer-
den de tuinmeubels opgeknapt.

 

Zondagmiddag- 
concert in de sfeer 
van deze tijd
VORDEN - Op zondagmiddag 20 
maart aanstaande aanvang 15.30 
uur wordt de succesvolle cursus 
Inleiding in de Klassieke Muziek, 
die de Stichting Vrienden van de 
Dorpskerk Vorden mede organi-
seerde, afgesloten met een con-
cert.

De mezzo-sopraan Petra Fröhlich 
verleent hieraan haar medewer-
king. Zij zingt o.a. de aria ‘Erbarme 
dich’ uit de Matheus Passion van 
J.S. Bach en een aria uit het Stabat 
Mater van Pergolesi.

Verdere medewerking verlenen 
Symone Boerstoel viool, Jurriaan 
Boerstoel piano en Wilbert en Mir-
jam Berendsen orgel en piano. Er 
klinkt verder ‘Spiegel im Spiegel’ 
van Arvo Pärt plus composities 
van J.S. Bach, Vivaldi en Schubert. 
Ook niet cursisten kunnen van dit 
afsluitende concert getuige zijn te-
gen een speciaal kennismakings-
tarief.

Toegang 5 euro (t/m 16 jaar gra-
tis). Voor meer informatie, zie het 
Contactje elders in deze krant.
   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl

Huldiging leden 
Vogelvriend 
Vorden
Twee leden van De Vogelvriend 
Vorden, Evert van der Wal en 
Kees Bink, zijn tijdens de jaar-
vergadering gehuldigd. Beide 
vielen afgelopen januari in de 
prijzen tijdens het WK in Por-
tugal.
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FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

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

BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem • tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

UITVAARTVERZORGING

√ Geen verwijzing nodig   √ Vergoeding vanuit de basisverzekering 
√ Spoedreparaties klaar terwijl u wacht, ook in het weekend  
√ Gratis controle   √ Opvullen dezelfde ochtend klaar!

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

De totale zorg voor een stralend kunstgebit
Een nieuw kunstgebit of een snelle reparatie, 
maak een afspraak met onze praktijk.

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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GRAFSTEENSPECIALIST

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

De Waarden 170

7206 CM Zutphen

Tel. (0575) 55 29 28

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

info@luciennesknipatelier.nl

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 19 maart.

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

Zonder mama is alles anders. Het doet ons goed 
zoveel brieven, lieve woorden, een kaart of een hand-
druk te hebben ontvangen na het overlijden van 
onze lieve moeder, oma en zus

Nettie Beeftink - Voskamp
Wij danken u hiervoor hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen
Bennie en Toos

Wij zijn erg blij met de ruime gift van € 537,89 die u 
heeft gegeven voor het KWF en de Hartstichting.

Hengelo, 14 maart 2016

Hof van Kettelerij 2 
7251 DS Vorden

0575 551508
06-50805930 of 06-51201343

www.kettelerij.nl

Woensdag 23 t/m vrijdag 25 maart van 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag 26 maart van 10.00 – 17.00 uur!

Van 29 maart t/m 7 april is het bedrijf gesloten om enkele wijzigingen door te kunnen voeren.
Vrijdag 8 april gaat de nieuwe fase van start.

Kettelerij verzet de bakens!



"Handwerken is niet meer
truttig en oubollig"
VORDEN - Het heeft de laatste 
jaren weer opnieuw een grote 
vlucht in populariteit genomen: 
handwerken. Handwerken is 
niet meer truttig en oubollig. Je 
mag er voor uitkomen en het la-
ten zien al dat moois. Dat deden 
vorige week de Vrouwen van Nu. 
De provinciale Commissie Hand-
werken en Textiele Werkvormen 
van Vrouwen van Nu Gelderland 
verzorgde namelijk een hand-
werktentoonstelling in het Kul-
turhus. En dat leverde een kleur-
rijk geheel op. Zeshonderd vrou-
wen uit heel Gelderland en van 
zelfs van ver daarbuiten kwamen 
een kijkje nemen.

Door Jan Hendriksen

Truien breiden en kleedjes haken, 
daar kennen we het van, maar er 
zijn veel meer handwerktechnie-
ken mogelijkheden. Roemeense 
naaldkant, Mochilla haken, Oe-
kraïens borduurwerk, Patchwork 
Quille, Gersten korrel, Goud bor-
duren, Paper Piecing. Modriaan, 
Peruaanse handwerktechnieken 
en kantklossen. Alle uitgestalde 
handwerkjes zijn keurig naar 
techniek gerangschikt en tentoon-
gesteld in de grote zaal van het 
Kulturhus.

Ans Arfman uit Vorden keert net 
huiswaarts als we een kijkje wil-
len nemen. Arfman is namens 
het provinciaal bestuur vertegen-
woordigd in de organiserende 
commissie die al ruim tien jaar 
Vorden als uitvalsbasis kiest voor 
de tentoonstelling. "Het Kulturhus 
is een perfecte ruimte en we kun-
nen alles overzichtelijk met goed 
licht tentoonstellen." Naast al het 
moois dat door tientallen leden 
is ingebracht wordt de tentoon-
stelling ook opgevuld met diverse 

standhouders zoals het Borduur-
paradijs uit Velp, Afkes Merklap 
uit Heerde en de ambachtelijke 
patchworkwinkel Marin uit Wes-
tendorp.

Verdere bijzonderheden waren 
een handwerkcafé, een groot aan-
bod aan tweedehands artikelen, 
een verloting en de Tuinclub van 
de Vrouwen van Nu uit Vorden. 
Naast een verkoopstand van zelf-
gemaakte bloemstukken en -de-
coraties had de Vordense club ook 
gezorgd voor de nodige sfeervolle 
decoraties.

De doelstelling van de Commissie 
Handwerken en Textiele Werkvor-
men van Vrouwen van Nu is het 
stimuleren van haar leden voor 
het goede handwerk op zodanige 
wijze dat creativiteit en educatie in 
het activiteitenprogramma wordt 
opgenomen. "Het elkaar stimule-
ren loopt als een rode draad door 
al onze activiteiten die we als com-
missie organiseren. We doen dat 

door middel van textiele vormen 
met behoud van oude handwerk-
technieken, aan-, in- en toegepast 
op deze tijd", zo zegt voorzitter 
Hilda Bonte van de commissie.

Complimenten
De organiserende commissie 
wordt in het gastenboek overstelpt 
met complimenten. "Ik heb mijn 
ogen uitgekeken", "Altijd weer 
verrassend", "Wat we van Vrou-
wen van Nu gewend zijn", "Wat 
een ideeën: geweldig", We kijken 
ieder jaar weer onze ogen uit, wat 
is een creativiteit", zijn zo maar 
enkele reacties van de vrouwelijke 
bezoekers. Hoewel? Er waagt zich 
ook een enkele man tussen al het 
vrouwenvolk die bewonderd naar 
Annemine Scheffer uit Dieren en 
Marianne Neerlaar uit Sinderen 
kijken die aan een mega grote jurk 
werken die ontworpen is door de 
bekende kunstenaar en die vorig 
jaar de blikvanger van het natio-
nale Textiel Festival in Leiden was.

PCOB-bijeenkomst in het 
teken van Pasen
VORDEN - De volgende bijeen-
komst van de PCOB afdeling 
Vorden e.o. is op donderdagmid-
dag 24 maart om 14.00 uur in De 
SooS (Dorpscentrum) te Vorden.

Deze bijeenkomst zal in het teken 
staan van het naderende Paas-

feest. Dan hoopt voor de leden van 
PCOB te spreken mevrouw Dini 
Hiddink-Dijkman uit Lochem. Zij 
zal de Paasgebruiken in de Achter-
hoek en Twente in het dialect des-
kundig uiteenzetten. Komt allen 
deze bijeenkomst bijwonen!

VORDEN - De zon prikt zondag-
morgen om acht uur al nadruk-
kelijk door het wolkendek. De 
temperatuurmeter bij een plaat-
selijk accountants- en administra-
tiekantoor springt van min één op 
nul graden. Het heeft de afgelopen 
nacht licht gevroren. En of dat nu 
in het voordeel is van de organisa-
toren van de jaarlijkse Lentetocht 
van de Vordense Rijwiel- en Toer 
Club (VRTC) de Achtkastelen-
rijders? Verkeersregelaar Eddie 
Berns delegeert de deelnemers 
aan de jaarlijkse Lentetocht naar 
de parkeerplaats De Bleek. Het 
Marktplein blijft zodoende ver-
schoont van geparkeerde auto's. 
Want die is deze zondagmorgen 
gereserveerd voor de kerkgangers 
van de plaatselijke Hervormde 
Gemeente.

Door Jan Hendriksen

In felgekleurde shirts meldden 
zich de eerste deelnemers bij de 
inschrijftafels die VTRC de Acht-
kastelenrijders bij café-restaurant 
De Herberg heeft ingericht. Mid-
dels 'Scan en Go' verloopt de in-
schrijving supersnel. Een enke-
ling meldt zich nog op de traditi-
onele wijze. En dat heeft ook zijn 
charme. "Met een deelname van 
een kleine vierhonderd rijders is 
het vandaan te overzien", zo ver-
telt bestuurslid Henk Nijhof van 
VTRC voordat hij zijn racefiets 

beklimt. "We zitten wat kalender 
dit jaar wat vroeger dan andere ja-
ren vanwege het Paasweekend op 
de laatste zondag van maart. Het 
'wegseizoen' is dan ook nog amper 
van start gegaan. Daarom valt het 
aantal inschrijvers vandaag ook 
wat lager uit dan vorig jaar toen we 
bijna zevenhonderd deelnemers 
konden verwelkomen. En ook de 
nog wat frisse temperatuur deze 
morgen is niet in ons voordeel." 

Nijhof kiest er deze morgen voor 
om met enkele 'fietsmaten' de kor-
te route van tachtig kilometer te 
gaan fietsen die richting de Velu-
wezoom en de Loenermark voert. 

Evenals de 110 kilometer, die als 
extra lus de Posbank in Arnhem 
aandoet, een pittige tocht mede 
door de straffe (tegen)wind die er 
staat. Opvallende deelnemers tus-
sen alle 'echte wielrenners' zijn 
Eef (72) en Annie (71) Eggink uit 
Vorden. Niet op een lichte race-
fiets maar op een originele stevige 
Batavus zonder elektrische on-
dersteuning. "We gaan ook voor 
de tachtig kilometer", zo laat An-
nie weten. En weg is het echtpaar. 
De Vordense dreven achter zich 
latend. In de richting van de Ve-
luwezoom waar een pittige klim 
van de 'vierde bergcategorie' hen 
te wachten staat.

Frisse en pittige Lentetocht VRTC de 
Achtkastelenrijders

De deelnemers hadden zich goed 'winters' gekleed voor de Lentetocht. Foto Jan Hendriksen. 

Truien breiden en kleedjes haken, maar er zijn veel meer handwerktechnieken mogelijk-

heden. Foto: Jan Hendriksen. 

Activiteiten agenda
17 - 24 maart  Handwerken-Handvaardigheden 10.00 - 11.30 uur
9 april  Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Elke maandag  Kaarten 14.30 - 16.30 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Elke dinsdag   Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag  Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag  Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
Elke woensdag  Stijldansen 14.00 - 16.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

Te veel om op te noemen, zie voor meer activiteiten/cursussen op onze 
website: www.welzijnvorden.nl
Algemeen                tel. 0575-553405 maandag en woensdag 9.00 - 11.00 uur
Vervoersvragen      tel. 0575-555282 maandag t/m donderdag 9.00 - 10.00 uur

Ontmoeting & dagbesteding voor senioren in Vorden
Bent u op leeftijd, woont u nog zelfstandig en heeft u af en toe zin in wat 
gezelligheid of een vaste structuur? Dan bent u elke dinsdag van 10.00 
tot 16.00 uur van harte welkom bij Ontmoeting en Dagbesteding. Hier-
bij kunt u op een ontspannen manier een praatje maken met anderen 
of meedoen aan activiteiten. De groep bestaat uit maximaal 14 deelne-
mers en vrijwilligers begeleiden de dag. Ontmoeting en Dagbesteding 
wordt georganiseerd door Stichting Welzijn Vorden en vindt plaats in de 
SOOS in het Kulturhus in Vorden. 

De dag heeft een vaste structuur met 
een aantal activiteiten. Daarnaast is er 
voldoende ruimte voor eigen inbreng 
van de deelnemers. Meedoen aan Ont-
moeting en Dagbesteding kan een 
aanvulling zijn op en/of ondersteuning 
van de hulp die al geboden wordt door 
professionele hulpverleners of partner, 
familie, buren en bekenden. 

Wat kost het? 
De kosten bedragen € 10,00 per dag, inclusief warme maaltijd.

Bent u of kent u iemand voor wie dit iets zou zijn? Meldt u aan! 
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met 
Stichting Welzijn Vorden T: 0575 553405 of 06-20712125. 
E: info@welzijnvorden.nl

i.v.m. Pasen afwijkende aanlevertijden 
voor de editie van week 13 (29 maart)
Voor het aanleveren van advertenties als persberichten geldt:

uiterlijk donderdag 24 maart 12.00 uur

 

HCI

  
Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (gld) 0575 - 46 81 81

www.hci.nlAmpèrestraat 3, 6902 PG Zevenaar

25% korting op alle 
badkamer kranen!*

Tegen inlevering van deze bon

* Vraag naar de voorwaarden, geldig t/m 30 april 2016

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 15 maart 2016



D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl
Aanbiedingen zijn geldig van 14 t/m 19 maart
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VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbief

GRATIS 100 GRAM EIERSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkenshaas

189
100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Keurslager 
slavinken

400
4 stuks

SPECIAL

Pittige 
procureur
schotel

160
100 gram

MAALTIJD IDEE

gegrillde 
Kippenpoten

498
4 stuks

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 15 t/m maandag 21 maart 2016.

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG
LENTE GEVOEL... 
van onze vaste teeler HOLLANDER

raapstelen heel        250 gr.
            gesneden       250 gr.

DONDERDAG VRĲ DAG ZATERDAG  

mooie blanke...   witlof         500 gr.

WEEK AANBIEDINGEN

zoet sappige

pers sinaasappelen 10 voor
van onze vaste teeler

malse krop sla       per stuk 
exclusief bĳ  ons....

HOLLANDSE 
LAMBADA AARDBEIEN bakje

NIEUW!!!!!  DAGTOPPERS
DAGELĲ KS WISSELENDE AANBIEDINGEN

Verse Maaltĳ den Service
GRATIS bezorgd aan huis of af te halen in de winkel. 

GRATIS PROEF MAALTĲ D PROBEREN

Bĳ  interesse bel 0575-550850.
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1.99

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

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

Ook in 2016 staan wij weer voor u klaar, om uw 

belastingaangifte 2015 te verzorgen. 

Wilt u er zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt, 
             dan kunt u bij ons terecht op de volgende data:

Woensdagavond: 16 en 23 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
Zaterdagochtend: 19 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Graag bij uw bezoek de beschikkingen van de reeds ontvangen toeslagen en uw 
pensioenoverzicht meenemen. Tevens is van belang de OZB-aanslag van de gemeente 
opgelegd in 2015. Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

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

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

Maandaanbieding 
MAART:

PVC MODULEO
Select/Transform/Impress

Egaliseren ondervloer
Lijm- en legkosten €15,- per m2*

*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

Te koop gevraagd 
Woonhuis in Vorden

Budget   € 150.000 
t/m   € 250.000

Urtica de Vijfsprong is een therapeutische leef-werkgemeen-
schap met een biologisch dynamisch agrarisch bedrijf. De 
Stichting biedt ondersteuning aan mensen met een verstan-
delijke beperking, aan mensen met autisme en aan mensen 

onze inspiratiebron. De boerderij is een belangrijk middel.

Met ingang van april zijn wij op zoek naar

• 2 ERVAREN WOONWERKBEGELEIDERS INVALPOOL 
 (min max 8-18, 18-28 en/of oproep)

• JUNIOR WOONWERKBEGELEIDER 
 (BBL is een optie)

Meer informatie kunt in vinden op onze website: 
www.urticadevijfsprong.nl



Nieuwe keukenafdeling Helmink Wonen Vorden
officieel geopend
"Speciaal woord 
van dank voor 
medewerkers"
VORDEN - "Dit is een bijzondere 
dag voor ons bedrijf. Als je me 
drie jaar geleden had gevraagd 
om ook keukens te gaan verko-
pen, had ik waarschijnlijk gela-
chen", zo vertelt Jeroen Helmink 
vrijdagmiddag 11 maart in zijn 
welkomswoord tijdens de ope-
ning van de nieuwe keukenafde-
ling van Helmink Wonen Vorden. 
Aan burgemeester Besselink was 
het deze middag de eer om in het 
bijzijn van alle belangstellenden 
de nieuwe afdeling officieel te 
openen.

Door Bernadet te Velthuis

De afgelopen weken is er hard 
gewerkt bij de meubelzaak aan 
de Zutphenseweg 24 in Vorden. 
In minder dan drie weken wisten 
zij een compleet nieuwe keuken-
afdeling met maar liefst tien keu-
kenopstellingen in hun winkel te 
realiseren. "Naast de leveranciers en 
montagemedewerkers, gaat er dan 

ook een speciaal woord van dank 
uit naar onze medewerkers. Zij heb-
ben een fantastische prestatie gele-
verd!", zo vertelt Jeroen Helmink.

Na het dankwoord van Helmink 
en alvorens de nieuwe afdeling 
officieel te openen, nam burge-
meester Besselink het woord. "Als 
gemeentebestuur krijgen wij vele 

verzoeken binnen voor openin-
gen, die wij steeds weer afwegen. 
Toen we het verzoek van Helmink 
Wonen in Vorden binnenkregen, 
vroegen wij ons af 'Gaan we nu 
ook winkels openen?'. Maar ik 
vind het belangrijk hier vandaag 
te zijn. Het feit dat dit familiebe-
drijf in deze huidige tijd besluit 
te investeren, draagt bij aan het 

aantrekkelijk en leefbaar houden 
van het dorp en is daarmee be-
langrijk voor de gemeenschap. 
Veel succes en dank voor deze 
investering", zo vertelt de burge-
meester.

Met een druk op de knop liet de 
burgemeester het gordijn val-
len, waardoor men zicht had op 
de eerste keukenopstellingen, en 
verklaarde daarmee de nieuwe 
afdeling als geopend. Een uitge-
breide rondleiding volgde terwijl 
Arjan Helmink de burgemeester 
kennis liet maken met alle facet-
ten rondom keukens.

Ook alle belangstellenden na-
men de tijd rond te kijken bij de 
verschillende keukenopstellin-
gen, die verdeeld over de begane 
grond en eerste verdieping staan 
opgesteld. Na afloop kon men 
genieten van lekkernijen die live 
door een chef klaargemaakt wer-
den in één van de keukens op de 
begane grond.

Ook de rest van het weekend kon 
het publiek kennis nemen van de 
nieuwe keukenafdeling, dankzij 
de extra openstelling.

HENGELO - Vrijdag 11 maart vond 
de jaarlijkse brandweeravond 
voor de brandweerposten uit de 
gemeente Bronckhorst plaats. Tij-
dens deze avond kreeg één van de 
vrijwilligers een Koninklijke On-
derscheiding van burgemeester 
Marianne Besselink. Ook zijn jubi-
larissen van de brandweerposten 
Hengelo, Steenderen, Vorden en 
Zelhem gehuldigd.

Zonder de inzet van de vrijwilligers 
kan de brandweer niet functione-
ren in de gemeente Bronckhorst. 
De inzet en betrokkenheid van de 
brandweervrijwilligers levert een 
onmisbare bijdrage aan de veilig-
heid binnen de gemeente. 

In het openingswoord van Danny 
Notten, teamleider repressie, kreeg 
dit dan ook terecht de verdiende 
aandacht.
Een van de vrijwilligers, Wim Jan-
sen van post Hengelo, ontving uit 
handen van de burgemeester de 

versierselen en oorkonde beho-
rende bij de benoeming tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Deze 
Koninklijke Onderscheiding ont-
vangt hij vanwege zijn werk bij de 
vrijwillige brandweer. Wim nam 
na ruim 26 jaar afscheid als brand-

weervrijwilliger van post Hengelo.
Acht jubilarissen kregen een oor-
konde en medaille van Brandweer 
Nederland. Voor hum 12,5-jarig ju-
bileum: Harold Aalderink en Peter 
Willemsen van post Steenderen, 
Eric Besselink van post Vorden en 

Gert-Jan Peppelman van post Zel-
hem. Het 25-jarig jubileum werd 
gevierd door Martin van Dijk van 
post Steenderen, Bennie Hekkel-
man van post Vorden en René Jo-
link en Henk Kleve van post Zel-
hem.

Brandweervrijwilligers krijgen van burgemeester 
Besselink Koninklijke Onderscheiding en oorkondes

Jubilarissen gehuldigd door burgemeester Besselink. Foto: PR

Burgemeester Besselink krijgt uitleg over de diverse keukenmogelijkheden van Jeroen 

Helmink (l) en Arjan Helmink (r). Foto: Bas Bloem

Postcodeloterij maakt drie Vordense gezinnen
trotse winnaars
VORDEN - Dat de Postcodeloterij 
rijk is aan mooie prijzen voor 
de Nederlander is wel duidelijk, 
maar dat de straatprijs in Vor-
den viel, hadden weinig mensen 
verwacht. Daarom werden er in 
Vorden dinsdagochtend 8 maart 
maar liefst drie gezinnen verrast 
door de komst van Gaston Star-
reveld van de Postcodeloterij.

Alle drie gezinnen, wonend aan 
de Docter C. Lulofsweg in Vorden, 
werden beloond met een prijs van 
25.000 euro. Ook gaf Gaston Star-
reveld een splinternieuwe auto 
weg. De auto ging naar Dedy Ka-
relsen, die daarnaast ook nog eens 
25.000 euro won. Zij liet weten 
compleet overdonderd te zijn door 
de komst van de Postcodeloterij. 

Zij verklaarde dat zij nog nooit wat 
had gewonnen en was compleet 
verrast. Dedy Karelsen, die vooral 
goede doelen steunt, speelt al bij-
na 14 jaar mee met de Postcodelo-
terij. De twee andere gezinnen, die 
ook een bezoekje kregen van Gas-
ton, lieten weten hartstikke blij te 
zijn met hun prijs van 25.000 euro.

De leerlingen van basisschool Het 
Hoge, die een goede kijk hadden 
op de prijsuitreiking, juichten de 
prijswinnaars luidkeels toe.

De opname van de uitreiking van 
de prijzen wordt op zondag 20 
maart uitgezonden in de uitzen-
ding van 1 tegen 100.

De auto ging naar Dedy Karelsen, die ook nog eens 25.000 euro won. Foto: GinoPress
Lentezon voor 
iedereen op deze 
wereld

VORDEN - De lente komt er aan 
voelt u hem al? In andere wereld-
delen lijkt de zon altijd te schij-
nen. Maar schijn bedriegt, want 
de mensen die er wonen hebben 
ondanks de zon soms veel moeite 
om in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien. Wij, hier in Vorden, en 
op veel andere plaatsen in Neder-
land kunnen hen helpen voor hun 
eigen kinderen te zorgen door de 
producten die in de Derde Wereld 
gemaakt worden te kopen.

In de Wereldwinkel Vorden zijn 
nu leuke dingen voor Pasen en 
de lente te koop. Eitjes voor in de 
Paastak, kipjes, hanen en kuiken-
tjes voor op de Paasontbijttafel. 
Ook hebben vrolijk gekleurd zon-
nen in verschillende maten die 
ons opfleuren als buiten de zon 
even niet schijnt. Kom binnen in 
de winkel om ze allemaal te zien 
en te kopen .

Helpt u mee in de Derde Wereld 
de zon niet alleen buiten, maar 
juist binnen in de harten van de 
mensen te laten schijnen door 
hun producten te kopen?

wordt wekelijks uitgegeven door
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk

Neem contact op met onze media-

Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 

Bezorgklachten

avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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BESTE KOOP

400 g
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1.49
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 18 T/M 20 MAART

CANTALOUPE OF
GELE MELOEN TOMATEN

RODE
DRUIVEN

LENTE 
MAÏSPUNTJES
Zonnige broodjes met maïs 
en zonnepitten.

SCHOUDER-
KARBONADE*

Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

ELKE VRIJDAG 
KOOPAVOND 

tot 21.00 uur

TEGELS NODIG?
De grootste en mooiste tegelcollectie van 

Nederland, tegen super lage prijzen!



Leisurelands schenkt rode beuk aan 
gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST - In verband met 
de naamswijziging van RGV 
naar Leisurelands in maart 2015 
heeft Leisurelands de gemeente 
Bronckhorst een rode beuk ca-
deau gedaan. De beste periode 
om de beuk te planten is het 
najaar of de winter waardoor 
deze op 9 maart is geplant door 
wethouder Jan Engels en Erik 
Droogh, directeur Leisurelands. 
De gemeente Bronckhorst is 
aandeelhouder van Leisurelan-
ds. De boom is een mooie dra-
ger voor het landschap en staat 
symbool voor een lange en duur-
zame relatie.

De rode beuk is een bijzondere 
boom die bijdraagt aan een mooi 
landschap. Leisurelands heeft de 
wens uitgesproken samen met de 
gemeente Bronckhorst dit land-
schap te willen versterken. In het 
voorjaar loopt de beuk uit met 
lichtpaars behaard blad. De bla-
deren verkleuren in de herfst van 
geel naar bruin. Het bruine blad 
blijft in de winter aan de boom. De 
boom is geplant in de wijk 't Soer-
lant in Zelhem.

Wethouder Jan Engels: "Bomen 
geven kleur en karakter aan een 
wijk. Deze rode beuk wordt straks 
een prachtige blikvanger in 't 
Soerlant. Wie weet wordt de boom 
zelfs een ontmoetingsplek voor 
de inwoners van de wijk. Zoals in 
vroegere tijden waar een boom 
vaak een vast herkenningspunt 
was." De gemeente Bronckhorst 
is via de Gemeenschappelijke Re-
geling van het RAL één van de 36 
aandeelhouders.

Duurzaam recreëren
Het cadeau doen van een rode 
beuk aan de gemeente Bronck-
horst sluit uit aan bij het thema 
'duurzaam recreëren' dat bij Leisu-
relands hoog in het vaandel staat. 
Voor haar recreatiegebieden (in 
totaal twintig) vindt Leisurelands 
het belangrijk dat een groen decor 
samen met strand, ligweiden en 
water een mooie mix vormt voor 

een natuurlijke omgeving waarin 
men kan recreëren. Stroombroek 
is één van die recreatiegebieden 
waarvan Leisurelands eigenaar is.

Op andere vlakken is Leisure-
lands eveneens duurzaam bezig, 
bijvoorbeeld door het opwekken 
van warmte en elektriciteit door 
middel van biomassa en biover-
gassing. Met het snoeiafval van de 
recreatiegebieden worden de bio-
massa- en biovergassingsinstalla-
tie gevoed om duurzaam energie 
op te wekken.
Voor onderhoudswerkzaamheden 
is de solarcar een goed alternatief 
voor de terreinwagen. Deze mi-
lieuvriendelijke wagentjes worden 
aangedreven door zonne-energie 
en rijden ongeveer twintig kilome-
ter per uur.

Duurzame relaties
Bij Leisurelands draait duurzaam-
heid ook om duurzame relaties 
en het investeren in nieuwe ini-
tiatieven in de vrijetijdssector. 
Leisurelands werkt bij al haar ac-
tiviteiten aan een optimaal even-
wicht tussen de drie P's: 'People' 
(het gastvrij en veilig ontvangen 
van bezoekers), 'Planet' (passend 
voor wat betreft het landschap en 
de leefomgeving) en 'Profit' (duur-
zame winstgevendheid, gericht op 
de lange termijn).

Meer informatie op de website.
   

 ■ www.leisurelands.nl/
duurzaam-recreëren

Medler Lente Fair op 
Palmzondag
MEDLER - In de buurtschap Med-
ler, gelegen tussen Vorden en 
Ruurlo, organiseert de plaatse-
lijke Oranjecommissie op zon-
dag 20 maart de vijfde editie van 
de Medler Lente Fair. Ook dit jaar 
heeft Elweco-Medo haar terrein 
en gebouwen aan de Onsteinse-
weg 2 in Vorden weer beschik-
baar gesteld voor deze activiteit.

Tal van ondernemers, verenigin-
gen en hobbyisten zullen op deze 
dag hun producten tonen en ver-
kopen. Daarnaast is er een grote 
sortering zeer mooie tweedehands 
kleding voor kinderen en volwas-
senen, speelgoed, boeken en klein 
antiek. De rommelmarkt is in het 
beheer van de Oranjecommissie, 
daarnaast zullen nog zo'n vijftig 
standhouders aanwezig zijn. 

Er is een grote variatie onder de 
standhouders. Zo zijn er verschil-
lende verenigingen en goede doe-
len, verschillende stands in groen-
voorziening en bloemsierkunst, 
stands voor het onderhoud en 
inrichting van gebouwen, smids-

werk, loonwerk, oude tractoren, 
kortom te veel om op te noemen. 
Ook voor de kinderen heeft de 
Oranjecommissie weer speciale 
activiteiten georganiseerd, zoals 
een mini-kraan, een knutselhoek 
en een springkussen. En op een 
Lentefair horen natuurlijk ook die-
ren! Naast de schapen en lamme-
ren, zal ook de PKV weer aanwezig 
zijn met vele kippen, konijnen, en 
de marmotten-baan.

Na drie edities van prachtig mooi 
lenteweer, waren de weergoden de 
organisatie vorig jaar minder goed 
gezind. En hoewel de weersvoor-
uitzichten momenteel goed zijn, 
kan de organisatie bij mindere 
weersomstandigheden ook dit 
jaar weer nagenoeg alle standhou-
ders een plaats bieden onder dak.

De fair is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur en de toegang en parke-
ren is gratis. Kijk voor meer infor-
matie op de website.
   

 ■ www.medlerfeest.nl

   

Provincie verandert inzet 
breedband
ACHTERHOEK - De provincie Gel-
derland stopt met de financiering 
van de aanleg van breedband in 
het buitengebied van de Achter-
hoek. Commerciële telecombe-
drijven tonen zelf voldoende initi-
atief in de aanleg van snel internet. 
De gemeenten gaan in regionaal 
verband verder om de belang-
stelling om te zetten in concrete 
projecten. De provincie blijft zich 
richten op voorlichting over de rol 
van internet in relatie tot leefbaar-
heid en economische ontwikke-
ling.

Tien Achterhoekse gemeenten en 
de provincie tekenden eind 2014 
een intentieovereenkomst om snel 
internet aan te leggen in het bui-
tengebied. Internet wordt steeds 
belangrijker voor onderwijs, zorg 
en vermaak en is essentieel voor 
de leefbaarheid en economische 
ontwikkeling van de Achterhoek. 
De markt nam daar geen initiatie-
ven. Dat is de afgelopen tijd veran-
derd. De activiteiten van provincie 
en gemeenten leidden weliswaar 
niet direct tot aanleg, maar heb-
ben de markt wel in beweging 
gebracht. Ook de lage rente, ople-
vende economie en toenemende 
concurrentie hebben daarbij ge-
holpen.

"De markt voor breedband is vol-
doende in beweging. Dan moeten 
we er geen belastinggeld in steken. 
We blijven voorlichting geven over 
de bijdrage van snel internet in het 
buitengebied aan de leefbaarheid 
en economische ontwikkelingen", 
zegt Gelderse gedeputeerde Jan 
Jacob van Dijk. De provincie blijft 

betrokken bij het dossier. Ze denkt 
mee met de gemeenten en steunt 
initiatieven van bewoners bij de 
vraagbundeling. Het doel blijft im-
mers om breedband in het hele 
buitengebied van Gelderland te 
realiseren. Het gereserveerde bud-
get blijft dan ook staan.

Van plannen naar aanleg
Het is nu zaak dat de gemeenten 
de contacten en geluiden uit de 
markt ombuigen in concrete aan-
leg. Actieve dorps- en belangenor-
ganisaties hebben marktpartijen 
benaderd, maar het is aan de ge-
meenten om concrete afspraken 
te maken over het aanleggen van 
voorzieningen. De gemeenten 
doen dat in regionaal verband.

Regionaal verantwoordelijk wet-
houder van Bronckhorst, Paul 
Seesing: "Het is een belangrijke 
ontwikkeling. Het geeft weer nieu-
we kansen om het hele buiten-
gebied, zowel wit én grijs gebied, 
zonder staatssteun-gedoe van snel 
internet te voorzien. We gaan in 
gesprek met commerciële partijen 
die in de aanleg geïnteresseerd 
zijn. We willen nu snel door."

Inspanningen hebben effect
Winterswijk is waarschijnlijk de 
eerste Achterhoekse gemeente 
waar een marktpartij, in dit geval 
CIF, aan de slag gaat. Wethouder 
Gert-Jan te Gronde is positief over 
de plannen. "Ik ben blij dat we nu 
richting aanleg gaan. Het heeft 
lang geduurd, maar de inzet van 
bewoners, provincie en gemeen-
ten heeft uiteindelijk wel effect!"

acute zorg 
Een zorg minder.

Erik Droogh en Jan Engels planten een rode beuk. Foto: PR
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Zelhem Gildenweg 1

Tel. 0314 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

U droomt van een perfecte keuken. Wij helpen u graag 

om die droom te verwezenlijken. Nuchter en kundig, 

omdat ook wij vinden dat u de mooiste keuken verdient.

DE MOOISTE  
KEUKENWINKEL

ZONDAG 20 MAART 
OPEN VAN 12 TOT 5 UUR

SHOWROOM-
AANBIEDINGEN

BORA KOOKDEMO 

TOYOTA      -      MG      -      ROVER      -      KIA    SPECIALIST

Bedrijventerrein ‘De Revelhorst’
Brinkhorst 7 • 7207 BG Zutphen
Telefoon (0575) 57 20 20 

Onze traditionele Paasshow zal plaatsvinden op 

vrijdag 25 maart, zaterdag 26 maart 
en 2e Paasdag 28 maart.

De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur

Naast een keus aan nieuwe modellen van 
onze diverse merken hebben wij ook vele zeer 
interessante aanbiedingen op onze occasions.

Kom daarom beslist kijken, een kopje koffi  e 
met verrassing staat klaar!

Uitnodiging

Paas
Show



De Vijfsprong landelijk 
winnaar Cum Laude 2016
VORDEN - De boeren acidophilus 
van Kaasboerderij De Vijfsprong 
uit Vorden is verkozen tot de al-
lerlekkerste boerderijzuivel van 
2016. De acidophilus is een aan-
gezuurde volle melk, die door 
de smaakdeskundigen in de jury 
omschreven werd als een verras-
send product met een spannende 
smaak. Ook won De Vijfsprong 
ook de categorieprijs voor 'overige 
boerderijzuivelproducten'. An-

dere categorieën binnen de zuivel 
zijn boerenkarnemelk, boerenbo-
ter en boerenyoghurt. Donderdag 
10 maart werden alle winnaars 
Cum Laude 2016 in Kamerik be-
kendgemaakt en gehuldigd. Cum 
Laude is de landelijke wedstrijd 
om de lekkerste zuivelproducten 
van de boerderij.
   

 ■ www.boerderijzuivel.nl

Broertje
Toen ik dertien was kreeg ik een 
broertje. Ik ervoer wat liefde op 
het eerste bericht was. Vanaf het 
moment dat ik van zijn geboorte 
hoorde, hield ik van hem. Intens 
bezorgd stond ik over zijn zieken-
huiswiegje gebogen. Mijn broer-
tje had simpelweg de hik, maar 
ik vond het een zeer alarmerend 
geluid. 'Zuster, er is iets met mijn 
broertje.' Mijn zorginstinct werd 
met hem geboren.

Mijn broertje was de vijfde telg 
onder ons dak. We vochten om 
zijn poepluiers. Eerlijk waar. Die 
witte, dikke billetjes af te mogen 
vegen terwijl we hem zijn zoveel-
ste lachje ontfutselden. Hemelse 
modder.. Auto's en vliegtuigen 
imiterend voerden we hem om 
beurten zijn fruithapjes en stuk-
jes boterham. 

Er waren ongeschreven sche-
ma's over wie hem als laatste 
had geduwd of gedragen onder-
weg naar supermarkt of strand. 
Bij elk kraakje of piepje stonden 
we direct aan zijn ledikant. Hij 
was de mooiste van het land.

We delen niet dezelfde vader, 
mijn broertje en ik. Maar 'half-
broertje' klinkt half niet zo lief 
als 'broertje', dus die titel heb 
ik niet één keer in overweging 
genomen. Ik ben trouwens ook 
altijd zijn hele zus geweest, met 
heel mijn hart en heel mijn ziel.

Wanneer het mijn beurt was om 
mijn broertje op te eisen bezoch-
ten we musea, tropische zwem-
baden en pretparken. Hij kreeg 
Lego, Kapla en Meccano. We aten 
pizza, suikerspinnen en Pringles. 
En toen mijn broertje dertien 
was, gaf ik hem een nichtje ca-
deau. Het was het minste dat ik 
terug kon doen.

Inmiddels torent mijn broertje 
huizenhoog boven mij uit. Wan-
neer het regent heeft hij dat licht-
jaren eerder door dan ik. Onder 

zijn schoenen past letterlijk de 
hele wereld en hij stoot zich aan 
deurposten waar ik moeiteloos - 
op mijn tenen - onderdoor kan. 
Ik ben een pygmee gebleven en 
hij is de grote vriendelijke reus 
geworden. Een (genetische) ei-
genschap die hij van zijn vader 
meekreeg, en ik van de mijne.

Zijn vader was net zo'n aima-
bele goedzak als mijn broertje 
geworden is. En dat terwijl hij 
hem nooit heeft gekend. Mijn 
broertje was namelijk 2 jaar en 1 
maand toen zijn vader overleed. 
Zijn vader was zo leuk dat zelfs 
ziektekiemen hopeloos aan hem 
gehecht raakten.

Mijn broertje poepte tijdens de 
afscheidsceremonie middenin 
het gangpad zijn luier vol. Ik had 
hem met alle liefde verschoond, 
maar het was er het moment niet 
helemaal naar. De begraafplaats 
noemde hij 'de grote tuin' en lur-
kend aan een tuitbeker liep hij 
stuurloos over al wat roerloos 
bleef.

Er staat een glasplaat op het graf 
van zijn vader. Een plaat die on-
eindigheid veinst, maar hij weet 
wel beter. De dichtregel die zijn 
graf opsiert prijkt sinds kort in 
gitzwarte, chronische inkt op 
de onderarm van mijn broertje. 
'Voor wie ik liefheb, wil ik heten.' 
Hij is inmiddels bijna 22, dus dat 
mag hij allemaal zelf weten.

Mijn broertje drinkt tegenwoor-
dig bier, gebruikt (hopelijk) de-
odorant en krijgt meisjes tegen 
zich aan. En vuisten. En soms is 
ie zo kort door de bocht, dat ik 
me verbaas dat hij nooit in de 
berm belandt. 

Maar wat hij ook uitvreet, hoe 
bont hij het ook maakt, hij is 
voor altijd helemaal van mij. En 
niet half. Want voor ik liefheb, wil 
ik heten. En ik heet 'Zus'.

Prins Bernhard Cultuurfonds reserveert 
vijfduizend euro voor muziekkoepel
VORDEN - 'Tot ons genoegen kun-
nen wij u meedelen dat het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Gelderland 
heeft besloten u een bijdrage toe te 
kennen van maximaal € 5.000,00 
voor het hierboven genoemd pro-
ject.' Met deze alinea begon de 
brief die vrijdag bij het bestuur op 
de deurmat viel. Nadat er van twee 
fondsen een bericht van afwijzing 
was ontvangen, sprong voorzitter 
Harry Jansen een gat in de lucht. 
Als het zo doorgaat, kan de stich-
ting in september de exploitatie 
van 2017 voorbereiden.

De koepel is inmiddels om veilig-
heidsredenen afgezet met bouw-
hekken (beschikbaar gesteld door 
Dijkman Bouw) die met hulp van 
enkele aanwezige jongeren en vrij-
willigers rond de koepel werden 
geplaatst. Als blijk van dank wer-
den de bedrijven, die hun logo op 
de internetpagina hadden gekocht, 
uitgenodigd hun reclameborden 
gedurende het onderhoud aan de-
ze hekken te bevestigen. Bedrijven 
die hun reclamebord hier willen 
zien, kunnen contact opnemen via 
de website. De betonvloer voor de 
watermeterput met meterkast en 

de aansluiting voor een toekom-
stige toiletwagen zijn gerealiseerd, 
het beton hiervoor werd geleverd 
door Bouwbedrijf Eckhardt. Inmid-
dels liggen er enkele ribben in de 
koepel te wachten op verwerking, 
aangeboden door Dijkman Bouw. 
De klinkers die dienen als onder-
vloer voor het Panna-veld zijn aan-
geboden door Verhoeve Infra. 

Een tegenvaller is het ontbreken 
van een afvoerleiding aan de put 
waarop de leiding moest worden 
aangesloten. Het overleg hierin is 

inmiddels gestart. Ook meehel-
pen? Meld je aan! De vrijwilligers 
die zich hebben aangemeld, kun-
nen op de planning zien wanneer 
hun hulp gewenst is.

'De koepel op z'n Paasbest'
Op 2e paasdag wordt er een paas-
middag georganiseerd voor de 
kleintjes van 14:00 uur tot 16:00 
uur. Graag opgeven. 
   

 ■ stichtingmuziekkoepelvorden.nl

VORDEN - Vanaf januari 2016 
wordt op school Het Hoge het 
PAD-leerplan ingevoerd. Dit is een 
programma om de sociaal-emoti-
onele ontwikkeling van kinderen 
in het basisonderwijs te stimule-
ren. Uit onderzoek blijkt dat het 
pestgedrag duidelijk afneemt op 
scholen die het PAD-leerplan toe-
passen. Om kinderen en ouders 
kort uit te leggen wat 'Pad' bete-
kent ('Proberen Anders te Den-
ken'). Op maandag 7 maart werd 
op een ouderavond van de school 
aan de ouders uitgelegd wat hier-
mee bedoeld wordt.

Kinderen wordt in de wekelijke 
lessen geleerd een goed zelfbeeld 
te krijgen en zelf problemen op te 
lossen. Ook leren de kinderen tal 
van woorden en begrippen die 
met gevoelens te maken hebben 
en kunnen zo beter verwoorden 
wat hun gevoel is en dit benoe-
men. Dit helpt om grip te krijgen 

op een situatie en niet impulsief 
te reageren. Je boos voelen is in 
orde, maar over de manier waarop 
je uiting geeft aan deze boosheid 
moet je goed nadenken. En dat 

doen kinderen op de PAD-plek, 
waar een kind zich even terug kan 
trekken zichzelf zo onder controle 
krijgt. Deze plekken zijn zowel in 
de school, als buiten.

PAD-leerplan op school 
Het Hoge

Terugtrekken op een PAD plek kan zowel binnen als buiten. Foto: PR

Kuikens logeren op de Dorpsschool in 
Vorden

VORDEN - De komende weken 
staat het thema 'Lente-Pasen' 
centraal op de Dorpsschool. In 
groep 1-2 is er een kinderboerde-
rij ingericht en daarin mochten 
echte kuikens komen logeren. De 
kleuters zorgen goed voor de kui-
kens en ze worden natuurlijk flink 
geknuffeld. De ouders van Birke 
uit groep 3, hebben de kuikens 
beschikbaar gesteld en de kinde-
ren laten zien hoe ze deze op de 
juiste manier moeten vasthouden. 
De peuters van peuterspeelzaal Ot 
en Sien zijn al even op kraamvisite 
geweest en ook de kinderen uit de 
andere groepen komen regelmatig 
even een kijkje nemen in de kleu-
tergroep. Het project wordt afge-
sloten met een bezoek aan een 
echte kinderboerderij.Mike, Ronja en Aniek zorgen goed voor de kuikens. Foto: PR

EvaSchuurman
Column

huishoudelijke hulp 
Een zorg minder.

De koepel is inmiddels om veiligheidsredenen afgezet met bouwhekken. Foto: PR
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Giant Ease E+1
van 2499,-
          voor 1999,-

Giant Prime E+3
van 2399,-
          voor 1899,-

OPENDEUR DAGEN 
TIJDENS DE PAASDAGEN

-  Elektrische fi ets met stille 
voorwielmotor

-  2 accu’s met een actieradius tot 
150 km. (800 Wh.)

-  Shimano Nexus 8 versnellingen en 
Rollerbrakes

-  Meeloop functie

-  Damesmodel

-  Verkrijgbaar in Satijn Grijs of 
Antraciet Taupe

-  Elektrische fi ets met krachtige 
Yamaha middenmotor

- Actieradius tot 90 km.

-  Shimano Nexus 7 versnellingen en
Rollerbrakes

- Dames en Herenmodellen

-  Verkrijgbaar in Taupe Grijs of 
Donkerblauw

Bij aankoop van 2 stuks nog 
meer voordeel, vraag naar de 

voorwaarden in de winkel. 
Zolang de voorraad strekt.

Kijk voor onze gewijzigde 
openingstijden per 1 februari op:
www.vanslingerlandtweewielers.nl

Gespecialiseerd in verkoop en onderhoud van race en atb, en E-Bike verkoop en service.

Hengelosestraat 14, 7256 AC Keijenborg. Tel. 0575-463441

Giant Elegance E+0,1 en 2

       vanaf 2499,-

 -  Elektrische fi ets met krachtige Yamaha 
middenmotor

 -  Extra ruime en lage instap
 - Actieradius tot 120 km. (400 Wh. accu)
 - Shimano Nexus 7, 8 of DI2 en rollerbrakes

 - Meeloop functie
 - Damesmodel
 - Verkrijgbaar in diverse kleurstellingen 

zie www.vanslingerlandtweewielers.nl
 - Genomineerd E-bike van het jaar 2016

RIH Omega

          voor 2699,-  - Hoogwaardig afgewerkte 
elektrische fi ets met geluidsarme 
motor

 - Dames lage instap, sportief en 
Heren model ( Leverbaar in 65 
cm. heren)

 - Actieradius tot 120 km. (432 Wh, 
36V x 12Ah)

 - Shimano Nexus 8 en Magura 
hydraulische remmen

 - Meeloop functie en luxe 
afneembaar display

 - Kleur Antraciet
 - Gewicht 21 kg. excl. accu 
 - 3 jaar garantie, Nederlands 

product



Harmonie Vorden brengt
voorjaarsconcert 'Cartoon Movie Music'

VORDEN - Op zaterdagavond 9 
april organiseert Harmonie Vorden 
het jaarlijkse voorjaarsconcert met 
als titel "Cartoon Movie Music". De 
keuze uit de vele tekenfilms en se-
ries met soms bijzondere en zeer 
herkenbare melodieën was voor or-
kest en slagwerkgroep een enorme 
snoeptrommel waaruit het lastig 
kiezen was. Vanuit de beschikbare 
muziek is voor het voorjaarscon-
cert een programma samengesteld 
dat jong en oud zal boeien. 

Uit Looney Tunes, een reeks Ame-
rikaanse tekensfilms van Warner 
Bros, komt Bugs Bunny voorbij. 
The Flintstones nemen het publiek 
met de zeer bekende openingsmu-
ziek van elke aflevering mee naar 
het stenen tijdperk. De slagwerk-
groep, die sinds september 2015 sa-
menwerkt met de malletband van 
SMD Doetinchem, heeft gekozen 
voor het bekende openingsnum-
mer van The Muppet Show. Onder 
leiding van Patrice van Schie is in 
korte tijd hard gewerkt aan een 
aantal nummers, die zeker passen 
in het thema! Ook melodieën uit de 
diverse Disney producties zoals de 
Lion King en De Kleine zeemeer-
min staan op het programma.

Een aantal leden van Jong Gelre 
Vorden - Warnsveld zullen de aan-
kondigingen op ludieke en passen-
de wijze brengen. Iets dat hen wel 
toe vertrouwt is gezien het jaarlijkse 

succes van de revues in november.

Cleo Vlogman is een van de so-
listen deze avond en inmiddels 
voor velen uit Vorden een bekend 
dorpsgenoot. Op 12 jarige leeftijd 
won zij het Vordens songfestival en 
vorig jaar trad zij op tijdens de zo-
merfeesten in Vorden. Zij heeft de 
Opleiding Ondernemend Artiest 
gevolgd en zangles gekregen van 
Maartje Epema, bekend van mu-
ziekboerderij Venhorst eveneens 
in Vorden. Uit de animatiefilm 
'The Prince of Egypt', uitgebracht 
in 1998, zingt Cleo Vlogman het 
stuk 'When you believe' en uit de 
Disneyfilm Frozen het inmiddels 

wereldberoemde nummer 'Let it 
go' natuurlijk begeleid door het 
harmonieorkest.

Het voorjaarsconcert staat onder 
leiding van dirigent Berjan Morsink 
en de muziek zal begeleid worden 
door flitsende beelden. Harmonie 
Vorden nodigt een ieder van harte 
uit op zaterdagavond 9 april in 
sporthal 't Jebbink te Vorden. En-
tree 5 euro, kinderen t/m 12 jaar 
gratis.
   

 ■ www.harmonievorden.nl

   

Speciaal programma iconen
VORDEN/KRANENBURG - Op 18 
maart kan men alles te weten ko-
men over iconen met een speciaal 
arrangement. Het programma be-
staat uit een menu bij het Klooster 
van Kranenburg, een exclusieve 
preview van de Iconententoon-

stelling in het Heiligenbeelden-
museum en een korte lezing in de 
Cuypers pastorie. Wijngoed Kra-
nenburg organiseert er een wijn-
proeverij. Bezoekers kunnen kiezen 
voor een middag- of een avond-
programma. Een belangrijk deel 

van het arrangement vindt buiten 
de muren van het museum plaats. 
Aanmelden kan via de website. 
   

 ■ www.heiligenbeeldenmuseum.
nl/24-iconenmenu/

Trots op Mees, belhamel 
Jantje in Ciske de Rat
VORDEN - "Wij zijn heel trots op 
onze vriend Mees die gisteren de 
laatste voorstelling speelde in de 
musical Ciske de Rat. We moes-
ten lang zitten en hebben een erg 

leuke middag gehad", aldus klas-
genootjes (zie foto) Irene, Lana, 
Femke, Lyan, en op de voorgrond 
Jazz, Noor, Sofieke en Daan.

   

WICHMOND - Op zondag 20 
maart geeft muziekvereniging 
Jubal Wichmond/Vierakker een 
voorspeelochtend voor haar in-
strumentleerlingen en leerlingen 
uit het opleidingsorkest. 

De ochtend in zaal Withmundi 
in Wichmond begint om 11.30 
uur en de toegang is gratis. Dus 
heeft u na de Palmpasenoptocht 
zin een muzikale afsluiting kom 
dan gerust naar het Withmundi 
om te luisteren naar de leerlin-
gen van muziekvereniging Jubal 
Wichmond/Vierakker.
   

 ■ www.facebook.com/
JubalWichmondVierakker/

   

Dance Demo DOG Baak
REGIO - Zondag 20 maart organi-
seert D.O.G. Baak weer haar jaar-
lijkse Dance Demo. Tijdens deze 
middag zullen er ruim dertig dan-
sen getoond worden in verschil-
lende dansstijlen, zoals Jazzdan-
ce, Streetdance en Hiphop.

De dansen worden uitgevoerd 
door dansgroepen uit de hele 
regio, onder andere uit Zelhem, 

Halle, Eerbeek, Keijenborg, Hum-
melo, Lochem en Eefde. Natuur-
lijk zullen de verschillende dans-
groepen van D.O.G. Baak hierbij 
niet ontbreken. Het programma 
begint om 13.00 uur, waarbij de 
jongste groepen (met kinderen 
vanaf vier jaar) voor de pauze zul-
len optreden. Na de pauze zullen 
vooral de oudere groepen (met 
kinderen vanaf acht jaar) hun 

danskunsten vertonen aan het 
publiek. Het belooft een prachtig 
dansfestijn te worden. De Dance 
Demo vindt plaats in Sporthal De 
Lankhorst in Wichmond, Lank-
horsterstraat 3. Er wordt entree 
gevraagd voor bezoekers vanaf 
zes jaar. De zaal is open om 12.30 
uur en het programma eindigt 
ongeveer om 15.30 uur. Iedereen 
is van harte welkom!

Voorspeelochtend leerlingen Jubal

Leerlingen van Jubal houden een voorspeelochtend. Foto: PR

(Advertorial)

Kettelerij Bloembinderij 
gaat de bakens verzetten!
Met ingang van april a.s. gaan 
de eigenaren Harrie Kettelerij 
en Gerard Arends de bakens 
verzetten. Zij blijven werken 
vanuit hun vertrouwde plek 
Hof van Kettelerij 2, op het ge-
bied van hun beider natuurlijke 
instelling, met hun eigen kwali-
teiten en kennis. 

De openingstijden van de winkel 
zullen vanaf dat moment beperkt 
worden tot de vrijdagen van 
12.00 uur tot 17.00 uur. Verder op 
afspraak en bij thema-/seizoen 
momenten, variabel. 
“Harrie Kettelerij en Gerard 
Arends gaan zich richten op het 
arrangeren op maat“!

Ze blijven beschikbaar om al uw 
bloemwensen te verzorgen, in 
de breedste zin van het woord. 
Bloemwensen voor rouw- en 
trouwgelegenheden, alsmede per-
soonlijke wensen, van welke aard 
dan ook, bv. seizoenboeketten. 
(e.e.a. realiseerbaar door tijdig 
overleg). Verder alle onderdelen 
met betrekking tot beplanting en 
accessoires voor binnen & buiten, 
zijde bloemen & planten, terras-
aankleding. 

Gerard Arends gaat zich meer be-
zighouden met het ontwerpen en 
inrichten van duurzame tuinen 
en het maken van beplantings-
plannen. Daarnaast het verstrek-
ken van advies op locatie en het 
ondersteunen van kleinschalig 
onderhoud.

Vakwerk op basis van kennis
De door velen gewaardeerde 
Thema dagen / bijeenkomsten, 
worden verder uitgebreid met 
name: Thema’s over kruiden, 
1-jarigen, siergrassen, heesters, 
vaste planten, seizoen bollen & 
knollen, etc., soms ook gekop-
peld aan een lezing. Vakkundig 
vertolkt en uitgediept, waarbij de 
nadruk ligt op het “buitengewo-
ne” & het niet-alledaagse assor-
timent. Ook overige onderdelen 

als Kerst, zijde bloemen etc. ko-
men aan de orde. Ruim opgezet, 
om een ieder de gelegenheid te 
bieden en zal afwisselend plaats-
vinden in het bedrijfspand, het 
tuinhuis, of onder de hooiberg op 
het binnenterrein, in een unieke 
ambiance en e.e.a. afgestemd op 
de seizoenen. 

Communicatie vindt plaats via 
persoonlijk contact, per nieuws-
brief, website, facebook etc. 

Vooruitlopend op deze verande-
ring, bieden zij een ieder de mo-
gelijkheid mee te profiteren van 
deze fase, d.m.v. 4 dagen enorme 
kortingen te verstrekken op het 
gehele assortiment / meubels.
Op Wo. 23 / Do. 24 / Vr. 25 maart 
van 10.00 – 18.00 uur, Za. 26 
maart van 10.00 – 17.00 uur!

Van 29 maart t/m 7 april is het 
bedrijf gesloten om enkele 
wijzigingen door te kunnen 
voeren. Vrijdag 8 april gaat de 
nieuwe fase van start.

De contacten zullen behalve per-
soonlijk, veelal mogelijk zijn via 
het bekende telefoonnummer 
(0575-551508), op de persoon-
lijke mobiele nummers van bei-
de heren (Gerard: 06-50805930 
en Harrie: 06-51201343), of per 
e-mail (info@kettelerij.nl).

De mannen zijn niet uit beeld 
en gaan de nieuwe fase tege-
moet met veel positieve ener-
gie en creativiteit. Vertrouwd 
als altijd: Dicht bij mens en na-
tuur, bijzonder door eenvoud.

Trotse klasgenootjes van Mees. Foto: PR
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Huldiging voor Evert van der Wal en 
Kees Bink

VORDEN - Evert van der Wal en 
Kees Bink werden donderdag-
avond 10 maart tijdens de jaar-
vergadering van De Vogelvriend 
Vorden gehuldigd. Beiden vielen 
afgelopen januari in de prijzen 
op het wereldkampioenschap in 
het Portugese Porto. Evert van 
der Wal stuurde vijf enkelingen in 
uit zijn succesvolle kweeklijn van 
Driekleurglansspreeuwen. Eentje 

daarvan kreeg de zilveren medail-
le. Kees Bink behaalde een bron-
zen medaille met een Agapornis 
roseicollis met de kleurslag opali-
ne cinnamon. Uit handen van het 
bestuur kregen beide heren een 
plaquette uitgereikt.

Financieel gaat het goed met De 
Vogelvriend. Vorig jaar werden 
er zwarte cijfers geschreven. Dat 

was volledig te danken aan de 
gehouden Kring-tentoonstelling 
in november. Door sponsoren en 
een goed verlopen verloting wer-
den de kosten van de wedstrijd 
ruim gedekt, zodat er een plus 
overbleef die het hele jaar finan-
cieel goed maakte. In 2015 teerde 
de vereniging nog in op het eigen 
vermogen.

   

Ratti ging voor winst, maar verliest in 
de laatste 10 minuten
Ratti vr 1-Grol vr 1
KRANENBURG - Op zondagmiddag 
13 maart namen de Ratti Dames 
het op tegen het eerste team van 
Grol. Gezien de positie van Grol 
in de competitie (nr. 2), wist Ratti 
dat het geen gemakkelijke pot zou 
worden. Ratti probeerde meteen 
druk te zetten aan het begin van 
de wedstrijd, maar het team van 
Grol deed dit ook. Beide teams 
waren aan elkaar gewaagd.

In het eerste kwartier van de wed-
strijd kon Ratti een aantal aanval-
len opzetten, maar deze resulteer-
den bijna allemaal in buitenspel. 
Ook Grol probeerde het doelge-
bied van Ratti te bereiken, maar 
de verdediging van Ratti liet dit 
niet vaak toe. Keepster Gerdien 
Peppelman verrichtte goede red-
dingen. Ratti kon vooral via de lin-

kerflank druk zetten op doel, maar 
het resulteerde niet in een doel-
punt. Grol wist ook enkele malen 
een doelpoging te wagen. Maar de 
stand bleef 0-0 tot aan de rust.

Na de rust begon Ratti voortva-
rend aan de tweede helft. In de 
eerste tien minuten was Ratti 
de bovenliggende partij en pro-
beerde het om haar eigen spel 
op te zetten. In de 47ste minuut 
passte Marieke Tuinman de bal 
naar Els Berenpas. Zij schoot op 
doel, maar een tegenspeelster kon 
de bal uitschieten. De corner die 
hieruit voortkwam, werd niet be-
nut. Er volgden nog wat aanvallen, 
waarna Grol het heft weer in eigen 
handen probeerde te nemen. Het 
werd een gevecht om balbezit tus-
sen beide teams. De verdediging 
van Ratti werd steeds meer op de 
proef gesteld. In de 79ste minuut 

was er een hoekschop voor Grol. 
De bal werd met een boog en met 
behulp van de wind in het doel 
gedraaid. 0-1. Door dit doelpunt 
kreeg Grol meer kracht. Vijf minu-
ten later gaf de rechtsbuiten van 
Grol een voorzet, waarna de links-
buiten de bal onder in de hoek van 
het doel schoot: 0-2.

Ratti probeerde nog het spel op te 
bouwen en aanvallen op te zetten, 
maar er was niet genoeg tijd meer 
om de eindstand te veranderen. 
De wedstrijd werd beslist in de 
laatste 10 minuten, de eindstand 
was 0-2.

Aankomende zondag spelen de 
Ratti om 11.30 in Haaksbergen, te-
gen Hoeve Vooruit vr 1.

 

   

Avontuurlijke tocht voor kinderen
VORDEN - ?Ontdek de geheimen 
van de nacht met de geheimzin-
nige Nachtwachter. Hij zal op za-
terdag 26 maart verschijnen op 
landgoed Het Enzerinck van Na-
tuurmonumenten. Aanvang van 
de excursie is om 19:30 uur, einde 
21:30 uur.

Geheimen van de nacht
Een potje nachtsel en een flesje 
nachtwater spelen een belang-
rijke 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 opgeslagen 

zonlicht achter de hand.

Sluier van stilte
Stukje bij beetje worden de dag-
mensen ingewijd in de geheimen 
van de nacht. Daarbij hoort ook 
enige kennis van het nachtjargon 
dat de Nachtwachter gebruikt, zo-
als het begrip Sluier van stilte en 
de woorden Krekelstem en Nacht-
concert.

Na de tocht levert de Nachtwach-
ter de deelnemers weer bij het 
startpunt 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 bun-
gelt om hun nek een unieke me-
daillon.

Voor leden van Natuurmonumen-
ten is de bijdrage 6 euro; voor niet 
leden 9 euro, dit is inclusief cho-
colademelk. Geïnteresseerden 
kopen hun kaartje online via de 
website.
   

 ■ www.Natuurmonumenten.nl/
activiteiten

Vorden 1 pakt punt in wedstrijd met 
twee gezichten

VORDEN - Zelden zal er in de laat-
ste seizoenen een zo groot ver-
schil zijn geweest bij Vorden 1 
tussen twee helften van een wed-
strijd, dan afgelopen zondag uit 
tegen SDOUC in Ulft. Vorden 1 
speelde in de 1e helft een gewel-
dige pot voetbal met schitterend 
combinatievoetbal, goed positie-
spel en snelle attractieve aanval-
len waaruit enkele grote kansen 
uit voort kwamen. In de tweede 
helft was er helemaal niets van 
terug te zien en was het spel erg 
rommelig, weliswaar met veel 
inzet, maar geen enkele finesse 
en laat staan doelkansen. De 
eindstand was dan ook terecht 
1-1 waarbij het geen toeval was 
dat Vorden 1 in de eerste helft 
het doelpunt maakte en SDOUC 
in de tweede helft de gelijkmaker 
produceerde.

Vorden kon gelukkig toch met aan-
voerder Stefan Eggink beginnen, 
ondanks dat hij vanaf vorige week 
zondag in de 15e minuut van de 
wedstrijd tegen Hatert een verve-
lende liesblessure had opgelopen. 
Vele behandelingen van verzorger 
en fysiotherapeut Roy Dommer-
holt en een aangepast doorde-
weeks schema hadden er echter 
toch voor gezorgd dat hij aan de 
aftrap kon staan tegen SDOUC.

Trainer Michel Feukkink moest 
wel een oplossing zoeken voor de 
wegens wintersport afwezige Sam 
Abbink en deed een voor de hand 
liggend beroep op de broer van 
Sam, Bas Abbink. Op het snelle 
kunstgras in het knusse 'minista-
dion' van SDOUC kwamen de in 
het oranje spelende vordenaren 
erg sterk uit de startblokken. Het 
zette direct de toon en drukte de 
tegenstander terug op eigen helft. 
Een tactiek die ook voor de hand 
lag, want de ploeg uit Ulft is men-
taal aangeslagen nadat zij de laat-
ste 5 wedstrijden hebben verloren 
en maar liefst 20 doelpunten heb-
ben tegen gekregen.

Afgelopen dinsdag kwam de on-
rust tot een hoogtepunt en heeft 
trainer Ivan Went zijn contract 
ingeleverd nadat een verzoenend 
en verhelderend gesprek juist een 
ander effect had op moeten leve-
ren. Clubman en oud voetballer, 
trainer en TJC-lid Karel Driever 
nam de honneurs waar, maar ook 
hij kreeg in de 1e helft de boel met 
SDOUC niet op de rit. Vorden was 
daarvoor simpel weg veel te goed 
en kwam met het snelle combi-
natievoetbal constant in een man 
meer situatie terecht. Daardoor 
konden met iedere aanval Frank 
Hiddink of Mike van Lingen als 
diepste spits aangespeeld wor-
den, waarna weer een kaatsbal of 
uitdraai-actie volgde waarna de 
aanval werd voortgezet en veelal 
resulteerde in een doelrijpe kans.

SDOUC liep als aangeschoten wild 
op het veld en liet zich van het 
kastje naar de muur tikken, maar 
Vorden kon dit wedstrijdbeeld nog 
niet direct in cijfers uitdrukken. In 
de 10e minuut kreeg het hiervoor 
een uitgelezen mogelijkheid, toen 
slordig uitverdedigen van SDOUC 
weer eens tot balverlies leed en 
Siebren Bijenhof direct in de te-
genaanval een gevaarlijke situatie 
kon creeëren. Hij speelde precies 
op het juiste moment de bal op 
spits Mike van Lingen en deze 
kwam schuin alleen voor de kee-
per, maar zijn lage schuiver ging 
net voor langs. In de 22e minuut 
was het dan toch eindelijk raak en 
de schoonheid van de aanval en 
het doelpunt paste op dat moment 
precies in het beeld van de wed-
strijd. Want kreeg de Ulfse ploeg al 

geen vat op de middenvelders Roy 
Böhmer, Siebren Bijenhof en Koen 
Oosterhuis, met het doorschuiven 
van een extra man op het midden-
veld in de persoon van laatste man 
Bas Kortstee werd het helemaal 
onmogelijk om nog enig weer-
stand te bieden. Bas speelde zich-
zelf in deze fase van de wedstrijd 
vele malen prima vrij en in volle 
snelheid gaf hij met een prachtige 
steekpas ditmaal Siebren Bijen-
hof de kans om de stand op 0-1 
te brengen. Alleen voor de keeper 
scoorde de 19-jarige verdedigende 
middenvelder beheerst met links 
en Vorden 1 had de voorsprong 
die het verdiende.

In de resterende minuten tot aan 
de rust bleef Vorden de overheer-
sende ploeg en liet het een aantal 
prachtige aanvallen zien en kon 
het in balbezit laten zien dat het 
echt een aanwinst is voor de 2e 
klasse. Toch blijft scoren het pro-
bleem en daarmee ook het vroeg-
tijdig beslissen van de wedstrijd, 
want zowel Mike van Lingen, Sie-
bren Bijenhof als Daan Horstman 
konden uit de vele mogelijkheden 
en kansen niet de gewenste en na 
afloop ook broodnodige 2-0 op het 
bord zetten.

Direct na de rust was het namelijk 
SDOUC wat de klok sloeg en kon 
Vorden 1 zich in de eerste helft 
constant onder de eventuele druk 
uit voetballen, in de 2e helft was 
hier helemaal niets meer van te-
rug te zien. Vorden hield geen re-
kening met de nieuwe strijdwijze 
van SDOUC en bleef heel gefor-
ceerd steeds maar weer, vooral 
in de duels, naar de voetballende 
oplossing zoeken. In een derge-
lijke fase dien je juist eerst weer op 
gelijke hoogte te komen wat duel-
kracht betreft en al moet dit dan 
maar even ten koste gaan van het 
spel en van het balbezit, maar al-
leen op die wijze kun je eventueel 
op een later tijdstip weer beroep 
doen op je grotere en betere voet-
ballende vermogen.

Nu werd SDOUC de meerdere 
over Vorden en ontstond er een to-
taal ander spelbeeld ten opzichte 
van de 1e helft. Tot overmaat van 
ramp resulteerde een counter in 
de 47e minuut ook nog eens in de 
1-1 en stonden beide ploegen dus 
weer in evenwicht. Vorden haalde 
op lange na niet meer het niveau 
van de 1e helft en er ontstond een 
rommelige, niet aantrekkelijke en 
veelal op inzet, duelkracht en op-
portunisme gebaseerd spelbeeld. 
Het leverde van beide kanten wei-
nig tot geen kansen op en zo was 
de eindstand dan ook een terechte 
afspiegeling van de gehele wed-
strijd, waarbij het er wel een was 
met 'twee gezichten'.

Kwartfinale Achterhoek Cup
Vorden 1 is er in geslaagd om de 
kwartfinale van de Achterhoek 
Cup te behalen. In een aantrek-
kelijke en snelle wedstrijd tegen 
RKZVC uit Zieuwent werd een te-
rechte 2-0 overwinning behaald, 
door doelpunten van Mike van 
Lingen en Roy Böhmer. De winst 
op de koploper in de 3e klasse 
zorgde ervoor dat Vorden zich 
samen met Longa'30, FC Winters-
wijk, AZSV, DZC'68, Varsseveld 
en Gendringen bij de laatste acht 
ploegen heeft geplaatst en nu op 
22 maart uit in Dinxperlo tegen 
3e klasser DZSV moet spelen. De 
winnaar van deze wedstrijd plaatst 
zich voor de halve finale en deze 
wordt net als de finale op neutraal 
terrein bij VIOD in Doetinchem 
afgewerkt.

Evert van der Wal (L) en Kees Bink (r). Foto: PR
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De inzameling van de BEST-tas 
had in onze gemeente een goede 
start. Met de BEST-tas kunnen 
inwoners boeken (B), elektrische 
apparaten (E), speelgoed (S) en 
textiel (T) inleveren. Op de eerste 
inzameldag in onder meer Baak, 
Keijenborg en Vorden werd bij 
ruim 500 huishoudens een BEST-
tas opgehaald. Medewerkers van 
Circulus-Berkel en sociaal werk-
voorzieningschap Delta verzor-
gen dit. Wethouder Jan Engels 
was bij de eerste inzameling in 
Keijenborg.

Gemak
De BEST-tas is een stevige tas van 
gerecycled plastic waarin boeken, 
kleine elektrische apparaten, 
speelgoed en textiel gedaan kun-
nen worden. Spullen die nu nog 
vaak bij het restafval belanden. 
En dat is jammer, want het zijn 
waardevolle spullen die prima 
hergebruikt of gerecycled kunnen 
worden. Wethouder Jan Engels: 
“Met de BEST-tas bieden we 
inwoners meer gemak door de 
gebruikte spullen aan huis op te 
halen. Zo verminderen we de 

hoeveelheid restafval en behouden 
we grondstoffen voor nieuwe 
producten. Bovendien biedt de 
nieuwe inzameling werkgelegen-
heid voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.” 

Nieuwe voor mooi resultaat
Wie de BEST-tas vol aan de weg 
heeft gezet, krijgt automatisch en 
gratis binnen 4 tot 6 weken een 
nieuw exemplaar toegestuurd. 
Deze tijd is nodig omdat het pakket 
op adres aangemaakt wordt en de 
verspreiding uit kostenoogpunt 
in partijen gebeurt. Wie dit te lang 
vindt duren of wie meer spullen 
heeft dan in de BEST-tas passen, 
kan de spullen gratis wegbrengen 
naar de kringloopwinkels van 
2Switch en Aktief of het inleverpunt 
van 2Switch op het Recycleplein 
in Zutphen. Of bel de samenwer-
kende kringloopbedrijven 2Switch 
en Aktief om ze gratis op te laten 
halen, tel. (0900) 02 05.

Samenwerking
De tassen worden eenmaal per 
acht weken ingezameld door 
Circulus-Berkel in samenwerking 

met Delta. De BEST-tassen gaan 
vervolgens naar Kringloopbedrijf 
2Switch. Daar sorteren de mede-
werkers de spullen uit. Herbruik-
bare en verkoopbare spullen wor-
den verkocht in de winkel. Kleding 
en ander textiel dat overblijft, gaat 
naar het Leger des Heils Reshare. 

De overige, niet verkoopbare 
spullen worden gerecycled. 
De BEST-tas is een samenwerking 
tussen de gemeente Bronckhorst, 
Circulus-Berkel, Delta, kringloop-
bedrijven 2Switch en Aktief Groep, 
Weee Nederland en Leger des 
Heils Reshare. 

Inzameling BEST-tas goed begonnen
Minder restafval, meer hergebruik

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wethouder Jan Engels van afval hielp bij de eerste inzameling. In deze containers 
worden de tassen naar de sorteerder gebracht.

Om mee te kunnen doen aan 
leuke en gezonde activiteiten in de 
samenleving kunnen inwoners 
met een laag inkomen en een laag 
vermogen in aanmerking komen 
voor de participatiebijdrage van 
de gemeente. Deze draagt bij in 
de kosten van bijvoorbeeld het 
lidmaatschap van een sportclub, 
zwemles of concertbezoek. 
Om hiervoor in aanmerking te 
komen, geldt een leeftijds-, 
inkomens- en vermogenseis. 
Hieronder leest u hoe hoog de 
participatiebijdrage is, welke 
eisen er zijn en hoe u een aan-
vraag kunt indienen. Inwoners 
met een bijstandsuitkering van de 
gemeente, hoeven geen aanvraag 
in te dienen. Hun participatiebij-
drage is automatisch op hun 
bankrekening overgemaakt.

Hoogte
De hoogte van de participatie-
bijdrage is:

- leeftijd 0 tot 18 jaar  € 200,- per 
gezinslid

-  leeftijd 18 jaar en 
ouder  € 150,- per 

gezinslid

Inkomenseis
Uw inkomen mag niet hoger zijn 
dan 110% van de geldende bij-
standsnorm. Inkomen is bijvoor-
beeld loon, uitkering, alimentatie 
en heffingskorting. De volgende 
inkomensgrenzen (netto exclusief 
vakantietoeslag) per maand zijn 
van toepassing:

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen min schulden. 

Voorbeelden van bezittingen zijn: 
bank- en spaargelden, koopwoning, 
auto, boot, caravan, aandelen, lijfrente. 
Het vermogen mag niet meer  
bedragen dan: 
 
-  gehuwde/samenwonende/  

alleenstaande ouder € 11.840, - 
- alleenstaande € 5.920,-

Aanvragen en informatie
U kunt de participatiebijdrage met 
uw DigiD digitaal aanvragen via 
www.bronckhorst.nl. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met één 
van de sociale teams in de ge-
meente via e-mail: info@bronck-
horst.nl of tel. (0575) 75 02 50. 
Voor uitgebreide contactgegevens 
en inlooptijden van de teams, zie 
www.bronckhorst.nl/socialeteams

Laag inkomen? Vraag de participatiebijdrage aan
Leegstaande 
peuterspeel-
zaal Nijntje 
verkocht aan 
Aviko 

Vorige week hebben we besloten 
om de voormalige peuterspeel-
zaal Nijntje aan de Julianalaan in 
Steenderen te verkopen aan Aviko 
uit Steenderen voor € 225.000,- k.k. 
Aviko wil het pand gaan gebruiken 
als projectruimte en als opleidings-
locatie. 

De gemeente wil een goede 
invulling geven aan vrijkomende 
gemeentelijke accommodaties. 
Met deze verkoop voorkomen we 
onnodige leegstand op dit perceel.
Een externe taxateur bepaalde   
de marktwaarde van de locatie   
op € 225.000,-, hetzelfde bedrag 
waarvoor het pand wordt verkocht.

Alleenstaanden
18 tot 21 jaar € 251,-
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.016,-
pensioengerechtigde leeftijd € 1.142,-
in zorginstelling wonend € 363,-

Alleenstaande ouders € 1.307,-

Gehuwden
18 tot 21 jaar zonder kinderen € 402,-
18 tot 21 jaar met kinderen € 792,-
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen € 977,-
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen € 1.267,-
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.452,-
pensioengerechtigde leeftijd € 1.560,-
in zorginstelling wonend € 590,-



U kreeg vorige weekend een brief 
van burgemeester Besselink. 
Zij heeft zich aangemeld bij Bur-
gernet en is daar zo enthousiast 
over, dat ze het u ook van harte 
aanbeveelt. 

Als inwoners hebben we elkaar 
nodig om Burgernet ook in 
Bronckhorst tot een succes te ma-
ken. En het is niet te hopen, maar 
misschien komt er een dag dat u 
blij bent dat Burgernet ú kan 
helpen met het opsporen van een 
inbreker of een weggelopen kind. 

Burgernet vervangt SMS-Alert
Voorheen maakte de politieregio 
Noord- en Oost-Gelderland 

gebruik van deze dienst onder de 
naam SMS-Alert. Daarbij werden 
alleen sms-berichten verstuurd. 
Met Burgernet kunnen naast 
sms-berichten nu ook gesproken 
berichten naar mobiele en vaste 
telefoon worden verzonden.

Hoe werkt het?
Zodra er bij de meldkamer van de 
politie een melding binnenkomt 
van bijvoorbeeld een vermist kind, 
een diefstal of een inbraak, wordt 
een Burgernetactie gestart. Als 
deelnemer krijgt u, wanneer u 
woont of werkt in het betreffende 
postcodegebied, een sms of een 
ingesproken bericht op uw vaste 
of mobiele telefoon. Als u naar 
aanleiding hiervan iets ziet, kunt u 
dat doorgeven via een speciaal 
telefoonnummer. Als de actie af-
gelopen is, ontvangt iedereen een 
bericht over de afloop. Het aantal 
Burgernetacties varieert per 
postcodegebied van enkele keren 
per maand tot eens in de paar 
maanden.   

Meld u meteen aan!
Hoe meer deelnemers aan 
Burgernet, hoe groter de kans dat 
we samen verdachte of vermiste 
personen opsporen en de veilig-
heid in onze gemeente verhogen. 
Meld u nu meteen aan via het 
formulier op de achterkant van 
de brief van de burgemeester, 
via www.burgernet.nl of scan de 
QR code. Aanmelden kan door 
meerdere personen per huishou-
den in de leeftijd vanaf 16 jaar. 
Belangrijk voor u zelf, maar u 
helpt er ook anderen mee.

Wilt u meer weten? 
Kijk dan naar de veel gestelde 
vragen op www.burgernet.nl.

Of mail naar 
Bureau Burgernet 
Gelderland via 
burgernet@gel-
derland-midden.
politie.nl of bel 
(026) 37 63 136.

Burgernet: daar heeft u wat aan!

Steeds meer mensen ergeren 
zich aan het zwerfvuil in hun 
woonomgeving. Iedereen wil in 
een schone omgeving wonen of 
recreëren en zwerfafval bederft 
dat plezier. Terwijl de oplossing 
eigenlijk heel simpel kan zijn 
door met elkaar af te spreken 
om het afval daar te brengen 
waar het hoort, in de afvalbak, én 
zich aan die afspraak te houden. 
Maar de praktijk pakt helaas 
vaak anders uit. 

Het beleid van de gemeente is 
gericht op het stimuleren van 
initiatieven en deelname van 
de inwoners als het gaat om 
bijvoorbeeld het schoonhouden 
van de eigen leefomgeving. 
Wij faciliteren en ondersteunen 
daarom de zwerfvuilacties van 
de diverse organisaties binnen 
de gemeente door het beschik-
baar stellen van o.a. afvalknij-
pers, werkhandschoenen en 
vuilniszakken. Op 26 maart a.s. 
houden de Wildbeheereenheden 
Hengelo, Steenderen, Zelhem, 
de Werkgroep Zwerfvuildag 
Vorden, buurtvereniging 
Oosterwijk, belangenvereniging 
Varssel, de Stichting Wandel-
paden Hummelo en Keppel en 
de DBO Hummelo weer een 
zwerfvuilschoonmaakactie 
voor het buitengebied. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 26 maart a.s. 
willen schoonmaken, kunnen 
zich via de aangegeven contact-
personen aanmelden. De ge-
meente zorgt ervoor dat voor 
alle deelnemers de benodigde 
materialen aanwezig zijn om 
veilig schoon te kunnen maken.

Voor het schoonmaken van: 
• het buitengebied van Hummelo 

en Keppel, contactpersoon: 
 de heer G. van Heusden, 
 op 21 maart melden bij eethuis 

De Olde Schole, Rijksweg 88 
 in Laag-Keppel
• het buitengebied van Hengelo 

(Gld), contactpersoon: 
 de heer J. Weenk, 
 tel.nr. (06) 12 90 48 06
• het buitengebied van Hummelo 

(Gld), contactpersoon: 
 de heer H. ten Zijthoff, 
 tel.nr. (0314) 38 16 88
• het buitengebied van Vorden/

Kranenburg, contactpersonen: 
mevrouw R. van Vleuten, 

 tel. nr. (0575) 55 33 57 en 
mevrouw W. Voerman, 

 tel.nr. (0575) 55 21 33
• Wichmond/Vierakker, 

contactpersoon: 
 de heer J. Rietman, 
 tel. nr. (0575) 44 19 99 
• het buitengebied van 

Steenderen, contactpersoon: 
de heer F. Janssen, 

 tel. nr. (0575) 44 14 92 
• het buitengebied van Zelhem, 

contactpersoon: 
 de heer E. Colenbrander, 
 tel. nr. (0314) 62 52 67

Vindt u het ook belangrijk in 
een mooie, schone omgeving 
te wonen? Doe dan mee aan 
de zwerfvuilschoonmaak-
actie op 26 maart! 
Vele handen maken immers 
licht werk.

Zwerfvuilschoonmaakactie op 26 maart 2016

Daar werkt u toch ook aan mee… 

LEADER Achterhoek van start
Europese financiering voor leef-
baar platteland, doet u mee?
Op 22 maart gaat LEADER Achter-
hoek in Bronckhorst en Berkel-
land van start met het LEADER-
café in zaal De Luifel in Ruurlo. 
LEADER stimuleert en ondersteunt 
inwoners van Achterhoekse 
gemeenten bij het uitwerken van 
ideeën en plannen tot concrete 
projecten, met advies en een 
financiële bijdrage.

Netwerk 
LEADER Achterhoek wil een hecht 
netwerk van inwoners, organi-
saties en overheden vormen en 
werkt daarbij samen met Achter-
hoek2020. In het netwerk worden 
kennis, informatie en ideeën voor 
een vitale Achterhoek ingebracht 
en gedeeld. Kern van de aanpak 
van LEADER Achterhoek is lokale 
kracht, integrale aanpak, kennis-
overdracht en het leggen van 
verbindingen zodat ideeën worden 
omgezet in goede projecten. 

Criteria
In de Achterhoek richten we ons, 
naast bevolkingskrimp, op de 
thema’s:
• Wonen: 

sociale cohesie vergroten met 
activiteiten of ontmoetings-
plaatsen

• Werken: 
duurzame ontwikkeling: 
circulaire economie, biobased 
economy en duurzame energie

• Bereikbaarheid: 
verstevigen van de relatie 
tussen stad en platteland

Projecten worden beoordeeld op 
diverse criteria, zoals draagvlak, 
vernieuwing, meerwaarde voor 
de Achterhoek, samenwerking/
netwerkopbouw, overdracht van 
kennis en ervaring, haalbaarheid 
en waar voor het geld. Ze moeten 
worden uitgevoerd in (of ten goede 
komen aan) de gemeenten Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Doetin-
chem (met uitzondering van de 
stad), Oost Gelre, Oude IJssel-
streek en Winterswijk. Inwoners 
kunnen zowel individueel als in 
groepsverband een aanvraag 
indienen. 

LEADER-bijdrage
De LEADER-bijdrage is een per-
centage van de eenmalige inves-
teringskosten voor het project. 
De gemeenten en het Waterschap 
stellen naast de Europese LEADER-
bijdrage ook cofinanciering
beschikbaar. Samen is deze
bijdrage maximaal 50% van de
totale projectkosten, daarnaast 
moet de initiatiefnemer andere
financiering zoeken. In totaal zal 
in de Achterhoek op deze manier 
maar liefst ongeveer 11,2 miljoen 
euro worden geïnvesteerd. Hier-
van komt 25% van de Europese 
Unie, 25% van de meewerkende 
lokale overheden en 50% van 
eigen middelen, particulieren, 
fondsen en vrijwilligersinzet.

Lokale Actie Groep
Karin Overbeek neemt voor 
Bronckhorst deel aan de Lokale 
Actie Groep, die bestaat uit verte-
genwoordigers van landbouw, 
recreatie, toerisme, landschap, 

arbeid, onderwijs, banken, dorps-
belangen, cultuur, de deelnemen-
de gemeenten en het waterschap. 
Karin: “Ik werk als innovator en 
business coach in Hummelo, waar 
ik ook woon. Ik zie veel jongeren 
vertrekken uit de Achterhoek en 
wil door mijn deelname jongeren 
met goede ideeën stimuleren om 
deze uit te werken tot een succes-
vol concept. Ik verwacht dat 
LEADER juist startende onder-
nemers en young professionals 
een kans biedt om te verbinden, 
samen te werken en te innoveren.”

LEADER Achterhoek-café
Heeft u een projectidee of wilt u 
geïnspireerd worden? Meld u dan 
aan voor het LEADER-café Ach-
terhoek op 22 maart om 19.30 uur 
in zaal De Luifel in Ruurlo, via 
achterhoek2020.nl (zoek op lea-
der). Naast algemene informatie 
is er ruimte om met elkaar te 
praten over ideeën, initiatieven 
en ervaringen. 

LEADER Achterhoek van start
Europese financiering voor leefbaar platteland, 
doet u mee?

Tip: wist u dat er in Bronckhorst 
al enkele jaren een handige rol-
stoelpool is? Voor wie bijvoor-
beeld een dagje uit wil met de fa-
milie, maar niet heel goed ter 
been is en dat zonder rolstoel 
moeilijk vol kan houden. Een gra-
tis rolstoel via de pool kan dan 
uitkomst bieden! Iedere Bronck-
horster (jong en oud) die soms 
een rolstoel nodig heeft, maar er 
niet dagelijks van afhankelijk is, 
kan van de rolstoelpool gebruik 
maken. Het is dus zeker niet al-
leen een aanbod voor bewoners 
van een woonzorgcentrum. U 
kunt een rolstoel voor maximaal 
72 uur aanvragen bij de receptie 
van drie zorgcentra in Bronck-
horst. De pool is een gemeen-
schappelijk depot, van waaruit 

een rolstoel voor tijdelijk gebruik 
snel beschikbaar is. 

Rolstoelen zijn te reserveren en 
op te halen bij de receptie van: 
• Zorgcentrum De Bleijke, 
 Beukenlaan 1 in Hengelo (Gld), 

tel. (0575) 49 82 00
• Zorgcentrum Hyndendael, 

Keppelseweg 35 in Hummelo, 
tel. (0314) 38 10 41

• Zorghotel De Gouden Leeuw, 
Burg. Rijpstrastraat 3 in Zelhem, 
tel. (0314) 62 82 00

Het is de bedoeling dat u vooraf 
telefonisch reserveert als u van 
de pool op één van de locaties 
gebruik wilt maken. Bij het 
ophalen worden naam, geboorte-
datum, telefoonnummer en 
adres van de lener genoteerd.

Zo nu en dan een rolstoel nodig, 
bijvoorbeeld voor een uitje? 
Dat kan gratis via de rolstoelpool!

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

Via www.bronckhorst.nl/gevonden vindt u een  overzicht van 
alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn  aangemeld. Bent u 
iets kwijtgeraakt, kijk dan eens op de website naar deze lijst. 

Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons ook bellen, 
via tel. (0575) 75 02 50.

Gevonden en verloren voorwerpen



Ondanks het wisselende weer 
zijn we toch goed opgeschoten 
met de aanleg van de Huiskamer 
Hummelo.  De volgende werk-
zaamheden kunnen we schrappen 
van de werklijst:
• De vervuilde grond onder het 

parkeerterrein bij de Van
Heeckerenlaan is verwijderd

• De rijbaan is weer netjes dicht 
gestraat tot ca. 30 meter voorbij 
de Bakkerstraat. Hierdoor is de 
Bakkerstraat weer bereikbaar 
vanaf de Dorpsstraat

Deze week starten we met:
• De inrichting van het parkeer-

terrein
• Het straatwerk en de trap bij   

de toegang naar de kerk

Functie Huiskamer
Nadat de rondweg Hummelo in 
2013 openging, kregen de door-
gaande wegen in het dorp een 
andere functie (verblijf) en was 
een herinrichting van wat we de 
huiskamer van Hummelo noemen 
op z’n plaats. De huiskamer is het 

gebied tussen de kruising Dorps-
straat, Keppelseweg (bij de Gou-
den Karper) tot aan de kruising 
Dorpsstraat, Van Heekerenweg, 
inclusief de parkeerplaats. Hier-
voor is, samen met een project-
groep van bewoners, onderne-
mers, school en de dorpsraad, 
een ontwerp gemaakt.

Meer informatie
Hebt u vragen? Deze kunt u stel-
len via huiskamer@hoornstra-
infrabouw.nl. U kunt ook bellen 
met de omgevingsmanager van 
het project, de heer Van Kruijs-
bergen, via (06) 10 94 25 05. 
Het project heeft ook een eigen 
facebookpagina: www.facebook.
com/huiskamerHummelo. Hier 
kunt u uiteraard ook uw vraag of 
opmerking kwijt.

Stand van zaken werkzaamheden 
Huiskamer Hummelo

In het weekend van 19 en 20 
maart vervangen wij het asfalt 
op de Molenenk. De weg is dan 
volledig afgesloten voor het ver-
keer. De freeswerkzaamheden 
starten op 19 maart omstreeks 
17.00 uur en het asfalteren 
gebeurt op 20 maart tot ca. 
19.00 uur. 

Bereikbaarheid
Aanwonenden zijn tijdens de 
werkzaamheden alleen te voet 
bereiken. Uw auto kunt u par-
keren op de parkeerstrook vóór 
de afzettingen. De BP-benzine-

pomp is wel gewoon bereikbaar.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de heer J. Wilting 
van Verhoeve Infra. Hij is tijdens 
kantooruren bereikbaar op 
telefoonnr. 06-512 17259 of via 
mail jwilting@verhoeveinfra.nl

Werkzaamheden Molenenk 
in Hengelo (Gld) 

De provincie Gelderland en
gemeenten in de Achterhoek 

werkten samen om breedband in 
het buitengebied van de Achterhoek 

aan te leggen. Commerciële telecom-
partijen tonen nu echter voldoende

initiatief in de aanleg van snel internet. 
Daarom trekt de provincie zich terug. 

De gemeenten gaan nu in regionaal ver-
band aan de slag om afspraken te maken 
met de commerciële partijen.De provincie 

blijft zich richten op voorlichting over de rol 
van internet in relatie tot leefbaarheid en 
economische ontwikkeling.

Markt in beweging
Tien Achterhoekse gemeenten en de provincie 
tekenden eind 2014 een intentieovereenkomst 
om snel internet aan te leggen in het buiten-
gebied. Internet wordt steeds belangrijker voor 
onderwijs, zorg en vermaak en is belangrijk 
voor de leefbaarheid en economische ontwik-
keling van de Achterhoek. De markt nam daar 
geen initiatieven. Dat is de afgelopen tijd
veranderd. De activiteiten van provincie en
gemeenten leidden weliswaar niet direct tot 
aanleg, maar hebben de markt wel in bewe-
ging gebracht. Ook de lage rente, oplevende 
economie en toenemende concurrentie
hebben daarbij geholpen. 

“De markt voor breedband is voldoende in 
beweging. Dan moeten we er geen belas-
tinggeld in steken. We blijven voorlichting 
geven over de bijdrage van snel internet 

in het buitengebied aan de leefbaarheid en economi-
sche ontwikkelingen” zegt Gelderse gedeputeerde 
Jan Jacob van Dijk. 

De provincie blijft betrokken bij het dossier. Ze denkt 
mee met de gemeenten en steunt initiatieven van 
bewoners bij de vraagbundeling. Het doel blijft 
immers om breedband in het hele buitengebied van 
Gelderland te realiseren. Het gereserveerde budget 
blijft dan ook staan.

Van plannen naar aanleg
Het is nu zaak dat de gemeenten de contacten en 
geluiden uit de markt ombuigen in concrete aanleg. 
Actieve dorps- en belangenorganisaties hebben 
marktpartijen benaderd, maar het is aan de 
gemeenten om concrete afspraken te maken over 
het aanleggen van voorzieningen. De gemeenten 
doen dat in regionaal verband. 

Wethouder Paul Seesing:
“Het is een belangrijke ontwikkeling. Het geeft weer 
nieuwe kansen om het hele buitengebied, zowel wit én 
grijs gebied, zonder staatssteun-gedoe van snel 
internet te voorzien. We gaan in gesprek met 
commerciële partijen die in de aanleg geïnteresseerd 
zijn. We willen nu snel door.”

Winterswijk is waarschijnlijk de eerste Achterhoekse 
gemeente waar een marktpartij, in dit geval CIF, aan 
de slag gaat. De Winterswijkse wethouder Gert-Jan 
te Gronde is positief over de plannen. “Ik ben blij dat 
we nu richting aanleg gaan. Het heeft lang geduurd, 
maar de inzet van bewoners, provincie en gemeenten 
heeft uiteindelijk wel effect!“.

Inzet provincie bij aanleg breedband 
niet meer nodig: gemeenten pakken 

aanleg breedband verder zelf op

Na twee spannende voorrondes 
maken jongeren van Bronckhor-
ster basisscholen zich op voor de 
finale van het Jeugddebattoernooi, 
op 18 maart 2016 in de raadzaal 
van het gemeentehuis.  

Aan de voorrondes deden in totaal 
12 teams van 9 scholen mee, 
waarbij steeds twee groepen 
(3 scholen tegen 3 scholen) tegen 
elkaar streden. Vlak voor aanvang 
van het toernooi kregen de groe-
pen te horen of ze voor of tegen 
een stelling moeten debatteren. 
Om de beurt kregen de strijdende 
groepen dan de gelegenheid om 
met argumenten de jury te over-
tuigen. De winnaar van de eerste 
voorronde was de groep van De 
Dorpsschool (Vorden), De Klim-

toren (Drempt) en Jan Ligthart-
school groep 7 (Zelhem). Uit de 
tweede voorronde kwam de groep 
van Jan Ligthartschool groep 8 
(Zelhem), CBS Bekveld groep 8 en 
Succschl 3.0 groep 7 (Zelhem) als 
winnaar uit de bus. Beide groepen 
strijden tegen elkaar tijdens de 
finale op 18 maart a.s.

De finale
Tijdens de finale geldt hetzelfde 
concept als tijdens de voorron-
des. De groepen worden over 
twee vakken verdeeld. Het ene 
vak is pro en het andere vak is 
contra. Het vak dat bij de eerste 
stelling voorstander is, is bij de 
tweede stelling tegenstander en 
vervolgens bij de derde stelling 
weer voorstander. Elke groep 

krijgt volop gelegenheid om het 
woord te voeren. Het vak dat uit-
eindelijk als winnaar van de fina-
le uit de bus komt, mag meedoen 
aan het landelijke basisschool-
debattoernooi op 16 april 2016 
in Rotterdam. De gemeente stelt 
hiervoor een bus ter beschikking 
waar de deelnemers met enkele 
begeleiders naar toe mogen.

De Jury
De jury bestaat op 18 maart uit 
wethouder Paul Seesing, kinder-
boekenschrijfster Martine Lette-
rie en een medewerker van het 
Nederlands Debat Instituut. 

Debat live te volgen
Het debat is live te volgen via de 
website www.bronckhorst.nl.

Finale Jeugddebattoernooi op 18 maart

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

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

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL 

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

Cadeautip:
Streekproductenpakket!

• Nu weer volop zoete AARDBEIEN

• Pers SINAASAPPELEN 20 voor 1.99

• Grote JONAGOLD APPELEN 1 kilo 0.50

• Groene SAVOOIEKOOL per stuk 0.50

• Verse Raapstelen 250 gram 0.99

• AARDAPPELEN v.a. 10 kilo 2.99 o.a. Victoria

• Volop Sla-koolplanten en pootaardappelen div. rassen

Hypercamp Las Palmas 240
240 cm diep. Polyester doek. Vanaf
maat 2, 680 - 705 cm. 

GROOT
GRATIS
PAKKET

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • Winterswijk • www.obelink.nl

Obelink Stabilo
300 x 180 cm. Polyester.
Met gratis grondzeil. 

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

20 MAART KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 U.
20 MAART TRENDDAG OUTDOOR LIVING | Kom ook gezellig langs voor o.a: alle tuinsets v.a. €500.- gratis thuisbezorgd, 
win een Hartman tuinset, live cooking, schmink voor de kids en diverse acties en verlotingen. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings Cliff 
Set: 2 fauteuils, 1 bank en een 

tafel. Incl. kussens. Advies 1199.-

Excl. accessoires.

Nu voor

39.95

Vanaf

299.-

Nu voor

799.-

PALMZONDAG
20 MAART 2016

WOZ-taxatieteam Achterhoek

Is de WOZ-waarde van uw (huur)woning 
of  bedrijfsobject te hoog (of  te laag!) 
vastgesteld door de gemeente???

Laat het WOZ-taxatieteam Achterhoek dan direct KOSTELOOS de WOZ-waarde controleren 

en eventueel KOSTELOOS een contrataxatie 

uitvoeren en bezwaar maken.

Meer info op www.wozcontratax.nl of

mail naar bezwaar@wozcontratax.nl

of  bel 06 203 16 409

WWW.WOZCONTRATAX.NL

In uw gemeente worden de contrataxaties  
uitgevoerd door Dirk van der Houwen van 
Dirk van der Houwen Makelaardij, Vorden

Bronkhorst:
• Bakerwaardseweg 15, verbouwen woning, aanvraag ontvangen 
• Veerweg 1, intrekken drank- en horecavergunning, intrekking verleend

Rectificatie:
• Bovenstraat, kappen 13 lindebomen en een eik, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Bleekstraat en het Iekink, ontheffing verbod op stilstaan voor Ciculus-Berkel B.V., 
 ontheffing verleend
• Gompertsdijk 5, organiseren paasvuur buurtvereniging Dunsborg, vergunning verleend
• Handwijzersdijk 1, vergroten schuur, vergunning verleend
• Menkhorsterweg, organiseren paasvuur Menkhorsterweg, vergunning verleend
• Sarinkdijk 15A, bouwen woning met bijgebouw, vergunning verleend
• Varsselseweg 34, circuit de Varsselring, ontheffing Drank- en Horecawet, vergunning   
 verleend
• Varsselseweg 55, organiseren van herfstwandeltocht, vergunning verleend
• Zelledijk 22, brandveilig gebruik gebouw, ontwerp-besluit

Hummelo:
• terrein hoek Broekstraat, Zelhemseweg en Laarstraat, organiseren paasvuur Hummelo,  
 vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Jan de Jagerlaan 3A, bouwen woning, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 5A, brandveilig gebruik schoolgebouw, vergunning verleend
• Koningin Julianalaan 70, wijzigen gebruik peuterspeelzaal naar kantoor, aanvraag 
 ontvangen
• Toldijkseweg 16, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Toldijk:
• Zutphen-Emmerikseweg 37, verbouwen luifel, aanvraag ontvangen 

Vorden:
• Park De Decanije, kappen zomereik, aanvraag ontvangen
• Kerkstraat 3, organiseren koningsdag Vorden, vergunning verleend
• Kerkstraat, ANWB Streetwise, ontheffing afsluiten openbare weg verleend
• Zelstweg 1, intern verbouwen boerderij, vergunning verleend

Zelhem:
• Berkendijk 1, tijdelijk veranderen gebruik woning naar recreatief gebruik, vergunning   
 verleend
• Everhardinkweg 3A, bouwen melkstal, aanvraag ontvangen
• Halseweg 33A, kappen singel en 19 bomen, aanvraag ontvangen
• Hoek Kruisbergseweg – Schooltinkweg, organiseren paasvuur Velswijk, vergunning 
 verleend
• Lageweg 6, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Lageweg 6, bouwen schuur, vergunning verleend
• Paulus Potterstraat 4, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
• Wittebrinkweg 1 en 1A, functieverandering van agrarisch naar wonen, onherroepelijk 
 bestemmingsplan

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

Bel naar onze media-adviseurs
• Dyanne Schiphorst, tel. (0544) 80 10 34 

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

verkoop@contact.nl
• Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Contact Bronckhorst Noord bestrijkt zowel online 
als met de papieren editie (in een oplage van 4.800 
exemplaren) het gebied Vorden, Delden, Kranen-
burg, Linde, Medler, Mossel, Veldwijk, Vierakker, 
Wichmond, Wientjesvoort en Wildenborch.

Drukklare advertenties (certified pdf) aanleveren tot ui-
terlijk maandag 9.00 uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren kan tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

Wilt u ook adverteren?



Quintus E1 speelt goede wedstrijd
HENGELO - Zondag 13 maart 
speelden de teams van Handbal-
vereniging SV Quintus hun uit 
en thuiswedstrijden. Wederom 
een mooie, winstgevende wed-
strijd voor de Heren B1 en ook 
de Dames en Heren Senioren 1 
en Heren Senioren 2 behaalden 
punten.

De Quintus Heren B1 speelden 
een uitwedstrijd tegen ASC'91 
HB1 in Sporthal Nieuwland in 
Amersfoort. De heren uit Hengelo 
kwamen al snel op ruime voor-
sprong te staan, wat zij volhiel-
den tot rust 5-13. De tweede helft 
kwam het thuisteam ook tot sco-
ren, maar door goede verdediging 
en strakke aanvallen bleef Quintus 
op voorsprong. Uitslag 7-24.

Quintus Dames 1 begon de wed-
strijd tegen Groesbeeks Glorie 
DS4 in Sporthal Heuvelland zeer 
goed. Er werd goed verdedigd en 
in de aanval werd vanaf verschil-
lende posities gescoord. Dit lever-
de een mooie voorsprong op, met 
een ruststand van 2-11. De tweede 
helft ging het aanvallend wat min-
der, maar door goed balbezit te 
houden wisten de dames de voor-
sprong vast te houden. Eindstand 
8-15 in het voordeel van SV Quin-
tus.
De meiden van de E1 ontvingen 
de AAC/Swift A. E1 in Sporthal de 
Kamp. De eerste helft ging hele-
maal naar de bezoekers, doordat 
ze zeer overdonderend speelden, 
2-11 ruststand. In de tweede helft 
waren de meiden zeer fel op de 
bal, verdedigden als leeuwen. 
Jammer genoeg konden ze niet 
scoren, maar door de goede ver-
dediging waren er minder tegen 
doelpunten. Eindstand 2-15
De aanstaande kampioen kwam 
op bezoek in Hengelo bij Quintus 
D1, namelijk Reehorst D1 uit Ede. 
Deze meiden en jongens waren fy-
siek sterker en een kop groter. Dat 

was te merken aan het ontzag voor 
deze ploeg. De tweede helft speel-
de Quintus beter. Helaas konden 
ze het goede spel niet vasthouden, 
zoals vorige week. Verloren dus, 
van de terechte kampioen, met 
6-17.
Vandaag speelden de C1 meiden 
een thuiswedstrijd tegen de num-
mer twee in de poule: Artemis '15/
WPG de Gazellen. Tijdens de eer-
ste helft ging het nog aardig, maar 
na de rust had Quintus het steeds 
moeilijker met de tegenstander. 
Zowel aanvallend en verdedigend 
was Artemis '15/WPG de Gazellen 
te sterk voor ze. De ruststand was 
2-5, eindstand 5-13.

In Sporthal de Kamp speelde 
Quintus Heren Senioren 1 tegen 
Udi '96 HS2. Het thuisteam, dat 
op de tweede plaats in hun poule 
staat, was een veel te sterke tegen-
stander voor het team uit Arnhem, 
uitslag 33-17. Quintus HS2 speel-
de zondag thuis tegen Udi '96 HS3. 
Beide teams waren erg aan elkaar 
gewaagd. Ruststand 12-10. Ook na 
rust bleven de marges klein. Na 

een spannende slotfase wisten de 
heren van Quintus aan het langste 
einde te trekken. Eindstand 22-21.

Programma:
17 maart: 18:30 uur Quintus HC1 - 
Borhave HC1: de Kamp, Hengelo.

18 maart: 20:00 uur Quintus DR1 
- Huissen HV DR2: de Kamp, Hen-
gelo.

20 maart:
09:15 uur Grol H.V. D1 - Quintus 
D1: Den Elshof, Groenlo; 10:40 uur 
Duiven DC2 - Quintus DC1: Sport-
centrum Triominos Endesprong, 
Duiven; 10:55 uur Brummen E1 - 
Quintus E1: de Bhoele, Eerbeek; 
12:00 uur Reflex HB1 - Quintus 
HB1: Van Pallandthal, Varsseveld; 
12:00 uur Udi '96 HC2 - Quintus 
HC1: Kermisland, Arnhem; 16:25 
uur OBW HS1 - Quintus HS1: Len-
temorgen, Zevenaar.
13:00 uur Quintus DS1 - Brummen 
DS1, de Kamp, Hengelo.
   

 ■ www.svquintus.nl

Niels en Frank winnaars 
Koppel Darttoernooi
VORDEN - Afgelopen week is er 
bij Bosrestaurant de Reehorst het 
Koppel Darttoernooi geweest. Bij 
een opkomst van 19 koppels werd 
er eerst in 4 poules gegooid om 
een winnaars en verliezerronde te 
creëren. Tijdens deze rondes werd 
er fel gestreden voor een plek in de 
finales.

De finale Verliezersronde werd 
gespeeld door: Vincent en Millo 
tegen Dennis en Erik, deze werd 
met 2-1 gewonnen door Millo en 
Vincent. De finale Winnaarsronde 

werd gespeeld door Niels Sieme-
rink en Frank Hiddink tegen Roy 
Bohmer en Mike van Lingen. In 
een spannende Best of 5 werd 
uiteindelijk Niels en Frank (4-1)
de winnaars van het Koppel dart-
toernooi bij Bosrestaurant de Ree-
horst. Elk mogen ze een half jaar 
de wisselbeker op hun schoor-
steenmantel plaatsen. Het was een 
gezellig en plezierig toernooi, vol-
gend jaar maar weer noteren in de 
agenda 25 maart 2017 Koppel-dar-
ten bij Bosrestaurant de Reehorst.

   

Uitslagen Bridgeclub
VORDEN - Uitslag 5e periode van 
de maandagavond.

Lijn A: 1. Gerrie Rossel en Nel 
Warringa: 55,31%. 2. Adri Terlouw 
en Ria van Bosheide: 52,33%. 3. 
Kitty en Ab Vruggink: 52,02%. Lijn 
B: 1. Cees van Dijk en Riet van 
Mierlo: 56,06%. 2. Ellen Stehmann 
en Hans Dekker: 54,40%. 3. Lenie 
Meijerink en Annelies Schröder: 
53,82%. Lijn C: 1. Peter den Elzen 
en Gerrit Brunsveld: 56,79%. 2. 
Truus Tolkamp en Gea Vaneker: 

55,85%. 3. Annie Reindsen en Jas-
per de Ronde: 55,28%.  
 

Uitslag 5e periode van de woens-
dagmiddag; Lijn A: 1. Ab Vruggink 
en Hertog Enthoven: 55,57%. 2. 
Mansje Onstenk en Hans Dekker: 
54,56%. 3. Henk Wagenvoorde en 
Jan Holtslag: 53,28%. Lijn B: 1. Riki 
Webbink en Gerti Hissink: 58,45%. 
2. Toos en Henk Pasman: 55,30%. 
3. Herman Kip en Peter Bogers: 
54,06%.

REGIO - Het duo Daniël Wil-
lemsen en Peter Beunk zijn tot 
dusverre een uiterst geslaagde 
combinatie te noemen. In de 
tweede ONK Zijspancross in Oss 
wisten ze beide manches op hun 
naam te schrijven en daardoor 
de dagzege te pakken. Voor Da-
niël Willemsen de zoveelste in 
de rij, maar deze dag was toch 
bijzonder, omdat het voor bak-
kenist Peter Beunk de eerste 
overwinning was in zijn loop-
baan.

Op circuit De Witte Ruysheuvel 
ging eerst het team Adriaensen/
Stupelis aan de leiding. Nadat zij 
door een technisch mankement 
terugvielen, zagen Willemsen en 
Beunk hun kans en stonden de 
eerste plaats niet meer af.

In de tweede manche was het 
een mooie strijd tussen Willem-
sen/Beunk en Adriaensen/Stu-
pelis zoals dit jaar wel vaker te 
verwachten is. De Achterhoekers 
wisten uiteindelijk ook in deze 
manche als eerste te finishen. 
Zij hebben nu drie van de vier 
manches gewonnen en geleide-
lijk wordt het iedereen duidelijk 
dat er met hen ook tijdens het 
WK rekening zal moeten worden 
gehouden. In het dagklassement 
eindigde Hendrickx/v.d. Boog-

aart als tweede en Adriaensen/
Stupelis als derde.
De overige Achterhoekers waren 
niet voorin te vinden. Team Her-
mans/van Gaalen viel in de eerste 
manche uit, maar eindigde in de 
tweede manche als achtste (totaal 
22e). Opvallend was in dezelfde 
manche de zesde plaats (totaal 
14e) voor Hengeloër Roy Bijen-
hof, bakkenist bij de Belg Davy 
Sanders.

Tussenklassement
De stand in het ONK-tussenklas-

sement: 1. Hendrickx/v.d. Boog-
aart 176 punten, 2. Willemsen/
Beunk 150, 3. Brown/Chamber-
lain 150, 4. Santermans/Muce-
nieks 134, 5. Adriaensen/Stupelis 
131, 16. van Duijnhoven/Sloot 82, 
21. Hermans/van Gaalen 63.

Volgende ONK-wedstrijd
De volgende ONK-wedstrijd is op 
Paaszaterdag 26 maart in Olde-
broek, waarna de teams zich gaan 
opmaken voor een spannend 
Grand-Prixseizoen.

Willemsen en Beunk pakken eerste 
ONK-zege

Willemsen/Beunk zijn blij met de dagzege in Oss. Foto: Albert Schreuder

Een mooi schot van Quintus speelster in de wedstrijd tegen Swift Arnhem. Foto: Liesbeth 

Spaansen

Prijzige ‘geprijsde’ kaas
Pasen in aantocht
Pasen is vroeg dit jaar. Dit hebben 
we te danken aan de maanstand. 
De zondag na de eerste volle maan 
op of aan het begin van de lente is 
het Pasen. Het Paasfeest wordt 
door velen van u in familiekring 
gevierd en de brunch is hierbij fa-
voriet. Daar past natuurlijk prima 
een selectie smakelijke kazen bij. 
Uiteraard hebben we daarvoor het 
nodige in huis en we adviseren u 
graag bij de samenstelling van uw 
kaasplank.

Bijzondere specialiteit
Een exclusievere kaas in ons as-
sortiment is de Testun Occelli al 
Barolo. Deze kaas wordt gemaakt 
van koe- en geitenmelk (en soms 
ook schapenmelk). De dieren lo-
pen vrij rond op de zomerweiden 
en grazen buiten lekker vers gras, 
bloemen en kruiden. Beppino Oc-
celli, een international befaamde 
producent en kaasmaker, maakt 

van de melk een harde kaas. De 
kazen rijpen vervolgens minstens 
vijf maanden in de kelders in het 
dorp Valcasotto.

‘Dronken kaas’
Testun Occelli al Barolo won in 
2015 tijdens de World Cheese 
Award een gouden medaille. En 
door ‘slow food’ experts wordt 
deze kaas beschouwd als de bes-
te ‘dronken kaas’. Dronken, omdat 
de kaas ná rijping in de kelders 
nog twee maanden verrijkt wordt 
met Barolo wijn uit de Langa wijn-
gaarden. Tot slot wordt de kaas 
met de Barolo-most verpakt en 
aan ons geleverd. Daar ligt hij nu 
op ú te wachten om geproefd en 
gekeurd te worden. En voor deze 
alom geprezen kaas maken we de 
prijs nu extra aantrekkelijk voor u!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Niels Siemerink en Frank Hiddink mogen de wisselbeker een half jaar houden. Foto: PR
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KOM NU NAAR
AUTOBEDRIJF LENSELINK
Gelderhorst 5 | 7207 BH Zutphen | 0575 - 572032 | www.mazda-lenselink.nl | 

MAZDA GT-M LINE
EXTRA COMPLEET

Mazda2 vanaf € 14.890,-. Mazda3 vanaf € 20.490,-. Gecombineerd verbruik Mazda2: van 3,4 tot 4,9 liter per 100 km / van 20,4 tot 29,4 km per liter / CO
2
-uitstoot van 89 tot 115 g/km. Gecombineerd verbruik Mazda3: van 3,8 tot 5,8 liter per 100 km / van 26,3 tot 17,2 km per liter / CO

2
-uitstoot van 99 tot 135 g/km. Prijzen inclusief BPM 

en BTW en exclusief kosten rijklaar maken en metallic/mica lak. De Mazda2/Mazda3 GT-M Line is in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar, uitvoering is leverbaar zolang de voorraad strekt. Overige consumenten acties niet mogelijk i.c.m. het Mazda2 GT-M Line aanbod. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. Prijswijzigingen 

met o.a:
+ 7-inch Multimediasysteem
+ 16-inch lichtmetalen velgen
+ Parkeersensoren achter

Mazda2 GT-M Line 

Met GT-M Line voordeel

met o.a:
+ Bi-Xenon koplampen
+ Achteruitrijcamera
+ 18-inch lichtmetalen velgen ‘Dark Gunmetal’

Mazda3 GT-M Line 

Met GT-M Line voordeel

e  10.00 TOT 17.00 UUR

Maak werk van digitale

vaardigheden. Zoek hulp 

bij jou in de buurt! 

Wil jij je kansen op de arbeidsmarkt 
vergroten? E-mailen met je (klein-)kinderen 
in Australië? Of je verhuizing online 
doorgeven aan jouw gemeente?

Een reis boeken, een aanbie-

ding vinden, contact houden 

met familie in het buitenland… 

internet maakt het allemaal 

een stuk makkelijker tegen-

woordig. En voor sommige 

zaken kun je bijna niet meer 

zonder. Denk aan werk zoeken, 

bankzaken regelen en toesla-

gen aanvragen. Tegenwoordig 

wordt er van je verwacht dat je 

overweg kunt met het internet.

 

Dit is echter niet zomaar 

vanzelfsprekend. Test jouw 

digivaardigheden op 

www.digitaalhulpplein.nl en 

vind oefenlocaties in de buurt. 

Overal in Nederland kun je 

cursussen volgen of naar 

een inloopspreekuur gaan. 

De beste aanbieders staan 

in onze database. Hier krijg 

je persoonlijke begeleiding.

 

Liever bellen? Dat kan ook 

op werkdagen van 9:00 tot 

17:00 uur! Via 0800-0234444 

ontvang je hulp bij het vinden 

van een oefenlocatie bij jou 

in de buurt.

 

Kortom, wil jij meer doen 

met internet én computers? 

Het Digitaal Hulpplein wijst 

je de weg!



Paasbrood van Asselt de Echte bakker 
bekroond met 5 sterren
VORDEN/WARNSVELD- Van Asselt, 
De Echte Bakker met winkels in 
Vorden en Warnsveld heeft een 
prachtig resultaat behaald bij de 
landelijke Paasbrodencompeti-
tie van het Echte Bakkersgilde. 
Zijn stol werd als 'uitmuntend' 
beoordeeld en kreeg de bijbe-
horende vijf sterren. Daarmee 
haalt van Asselt een plaats in de 
finale.

Alle Echte Bakkers van Nederland 
kunnen gedurende twee weken 
hun Paasbroden insturen en deel-
nemen aan de competitie. De keu-
ringen worden uitgevoerd door 
Joost Hagenaars, Keurmeester/
procesadviseur van GildePartner 
Zeelandia en een keurmeester 
van het onafhankelijk Nederlands 
Bakkerij Centrum. Met de 5 ster-
renbeoordeling heeft van Asselt 
een plaats in de finaleronde ge-
haald.

Passie van de Bakker
Het behalen van deze sterren is 
geen vanzelfsprekendheid. Ieder 
jaar weer gaat van Asselt tijdig aan 
de slag om de Paasbroden weer 
tot in detail perfect te krijgen. Om-
dat het een seizoensspecialiteit 
is moeten de bakkers ieder jaar 
weer de routine oppakken. Dick is 

heel blij met deze uitslag. "We ma-
ken onze producten met de beste 
grondstoffen en natuurlijk met de 
zorgvuldigheid en vakmanschap 
van de bakker," vertelt van Asselt. 
"Nu wordt het spannend hoe we in 
de finale gaan scoren. Daar gaan 
we ons uiterste best voor doen." 
Ook de bakkers zijn trots dat hun 
product zo gewaardeerd wordt 
en gaan extra gemotiveerd aan de 
slag zodat iedereen kan proeven 
hoe goed ze in hun vak zijn.

Zelf proeven
Hoe leuk het ook is om een goede 

beoordeling te ontvangen, uitein-
delijk gaat het er toch om wat de 
klanten ervan vinden. van Asselt 
heeft daar wel vertrouwen in. "Vo-
rig jaar vonden onze klanten ons 
Paasbrood al heerlijk en met deze 
5 sterren zijn we ervan overtuigd 
dat het dit jaar ook weer goed zit. 
De verkoopmedewerksters vinden 
het prachtig dat ze het Paasbrood 
en alle andere lekkere paaspro-
ducten mogen laten proeven en 
verkopen en nodigen alle klanten 
uit om dit buitenkansje niet te la-
ten lopen.

   

Recreatie & kinderboerderij Feltsigt
bestaat tien jaar
BEKVELD - Op zondag eerste 
paasdag 27 maart vanaf 13.00 
uur is jong en oud welkom om 
de jonge dieren te bewonderen. 
Van biggetjes tot kalfjes en van 
lammetjes tot geitjes. Er is volop 
gelegenheid om ze te aaien en te 
bekijken. Natuurlijk kunnen de 
konijnen en cavia's ook geknuf-
feld worden.

Afgelopen winter zijn er de nodige 
aanpassingen gedaan zodat ook 

mensen die minder goed te been 
zijn makkelijker bij de dieren kun-
nen komen. Tien jaar geleden is 
recreatie & kinderboerderij Felt-
sigt begonnen met het idee om 
kinderen te laten zien hoe dieren 
leven, hoe groot een varken is en 
hoe klein de biggetjes, dat er ver-
schillende soorten schapen en 
geiten zijn, dat er verschil is tussen 
pony en ezel.

En dat kinderen met hun eigen 

fantasie heel goed kunnen spelen. 
Dit is nog steeds het belangrijkste 
doel van Feltsigt. Daarnaast pro-
beert Feltsigt de gasten te laten 
onthaasten en lekker te laten ge-
nieten van de natuur en de dieren. 
Kom het zelf ervaren op eerste 
paasdag vanaf 13.00 uur. Tweede 
paasdag is Feltsigt ook geopend 
vanaf 13.00 uur. Feltsigt, Bekveld-
seweg 5, 7255 KG te Bekveld. Of 
kijk op Facebook van Feltsigt.

   

Geheugenspreekuur Vorden
VORDEN - Op dinsdagmorgen 22 
maart 2016 wordt van 10.00-11.00 
het geheugenspreekuur gehou-
den in het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6 7251 AB Vorden. Het 
maandelijkse geheugenspreekuur 
is bedoeld voor mensen van 55 jaar 
en ouder uit de gemeente Bronck-
horst, die vragen hebben over hun 
geheugen of over andere klachten 
zoals piekeren, concentratiepro-
blemen of somberheid. Het be-
zoek aan het geheugenspreekuur 
is gratis. Voor een folder, meer in-
formatie of een overzicht van alle 
(regionale) geheugenspreekuren 
kunt u contact opnemen met Elise 
Kox, telefoon: (088) 933 1180.

Op het geheugenspreekuur kan 
men zonder verwijzing van de 
huisarts terecht. In een persoon-
lijk gesprek beantwoordt een 
deskundi ge uw vragen. De vra-
gen kunnen gaan over uzelf maar 
ook bijvoorbeeld over uw partner 
of één van uw ouders. Indien van 
toepassing kan een korte geheu-
gentest afgenomen worden. Het 
gesprek wordt afgerond met een 
vrijblijvend advies.

Waarom geheugenspreekuur?
Iedereen vergeet wel eens een 
naam of waar de sleutels zijn ge-
bleven. Jongeren maken zich daar-

over geen zorgen, maar ouderen 
denken bij zo'n gebeurtenis al snel 
aan dementie. De vraag of er spra-
ke is van gewone vergeetachtig-
heid, ouderdomsvergeetachtig-
heid of dementie komt om de 
hoek kijken. Dit kan veel onzeker-
heid met zich meebrengen.

Veel ouderen met zorgen over 
hun geheugen stappen niet of te 
laat naar de huisarts of een an-
dere hulpverlener. Men vindt het 
moeilijk om het onderwerp aan te 
snijden of meent dat er aan geheu-
genklachten weinig te doen is. Dat 
laatste is echter vaak onjuist.

   

Kerkenwandeling langs kastelen en 
landgoederen
VORDEN - De Protestantse Ge-
meenten Dieren, Deventer, Zut-
phen en Ruurlo - Barchem or-
ganiseren zaterdag 19 maart een 
Kerkenwandeling van Vorden 
naar Ruurlo. De wandeling voert 
door een gebied van kastelen en 
landgoederen. Onderweg heeft 
men een lunch bij 't Wapen van 't 
Medler aan de Ruurloseweg tus-

sen Vorden en Ruurlo. Ook zal 
het Heiligenbeeldenmuseum in 
Kranenburg worden bezocht. De 
wandeling wordt afgesloten met 
een korte Vesperviering in de 
Dorpskerk in Ruurlo. De wande-
ling is ongeveer zestien kilometer 
lang. Een goede wandelconditie is 
dus wel nodig al hoewel er een be-
zemwagen meegaat. Aanmelden 

tot 12 maart bij Tinus Gaastra, tel. 
06 53589620 of via het e-mailadres. 
Mochten de kosten van twintig 
euro (excl. treinkosten Ruurlo-
Vorden) een bezwaar zijn dan kan 
men ook contact opnemen met Ti-
nus Gaastra. 
   

 ■ tinusgaastra@gmail.com

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van donderdag 
3 maart, de derde avond van de 
vijfde ronde van de competitie van 
Bridgeclub Bronkhorst.

Een volle zaal: in de A lijn veertien 
paren, B lijn veertien en de C lijn 
elf paren met een stilzit dus. In 
de D lijn weer zes paren, door het 
meespelen van Agnes Pietersen en 
Han van Oosterbos.

Lijn A: 1. Joke Damveld & Hans 
Oldhoven 64,93%, 2. An Wortel & 
Paul Niks 57,53%, 3. Dinie Hartel-
man & Ruud Bijloo 54,62%. Lijn B: 
1. Miquel Mendes de Leon & Her-

man Stapelbroek 71,53%, 2. Theo 
Damen & Theo Schut 61,11%, 
3. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 56,94%. Lijn C: 1. Jan 
Veenhuis & Joop Rutten 64,38%, 2. 
Ria Jansen & Rikie Scheers 62,50 
%, 3. Jirka & Svatja de Wolf 54,69%. 
Lijn D: 1. Alma Jansen & Agnes 
Pietersen 61,67%, 2. Han van Oos-
terbos & Henk Boers 58,33%.

Volgende week bridgen op don-
derdag 10 maart, de vierde avond 
van de vijfde ronde. Afmelden 
minstens vóór 12.00 uur op de 
wedstrijddag via het mobiele num-
mer van de club: 06-25198329.

   

Boekenweek 2016: Was 
ich nog zu sagen hätte!
REGIO - De Boekenweek 2016 
richt zich op ons buurland Duits-
land, onder het motto Was ich 
noch zu sagen hätte. Duitsland 
is het land van Bach, Berlijn en 
Bratwurst. Van Goethe, Brecht, 
Schiller en Böll. Van diepgewor-
teld voetbalsentiment en kuilen 
aan het strand. En van de Twee-
de Wereldoorlog. Maar onze gro-
te buur biedt nog zoveel meer 
onderwerpen om over te praten, 
te lezen en te schrijven.

Nico Keuning
In het kader van de Boekenweek 
ontvangt Bibliotheek Doetinchem 
op maandag 14 maart auteur Nico 
Keuning. Keuning komt vertellen 
over zijn boek Boternacht. De gra-
tis lezing start om 19.30 uur in 't 
Brewinc, IJsselkade 13 te Doetin-
chem. Reserveren via www.biblio-
theekwestachterhoek.nl of (0314) 
333445. Tijdens deze lezing zal er 
door het Erfgoedcentrum Achter-
hoek en Liemers ook beeldmate-
riaal over deze periode getoond 
worden.

Corine Hartman
Schrijfster Corine Hartman komt 
naar bibliotheek Hengelo. Met 
twee Gouden Strop-nominaties, 
twee Crimezone Awards en meer-
dere vier-sterrenrecensies in VN's 

kritische Detective & Thrillergids 
in haar bezit, geldt Corine Hart-
man als een van de meest gelau-
werde en gewaardeerde thriller-
schrijfsters van ons land. De lezing 
start om 20.00 uur en de avond is 
gratis is voor Vrienden van de bi-
bliotheek. Andere belangstellen-
den betalen een kleine bijdrage.

Het meest gezichtsbepalende ele-
ment van de Boekenweek is het 
Boekenweekgeschenk, waarvoor 
ieder jaar een literair auteur een 
novelle schrijft. In de boekwinkel 
krijg je tijdens de Boekenweek 
het Boekenweekgeschenk ca-
deau bij besteding van een bedrag 
van € 12,50 aan Nederlandsta-
lige boeken. Op zondag 20 maart 
2016 biedt hoofdsponsor NS, op 
vertoon van het Boekenweekge-
schenk, weer gratis reizen met de 
trein aan. Die dag krijgt het boek 
dus een waarde van € 50,80 (een 
NS Dagkaart). De voorwaarden 
staan op nstijdvoorlezen.nl. Bij de 
bibliotheek is tijdens de Boeken-
week het gratis Boekenweekma-
gazine verkrijgbaar, met Esther 
Gerritsen, auteur van het Boe-
kenweekgeschenk Broer als gast-
hoofdredacteur. In het magazine 
staan heel veel boekentips bij het 
Boekenweekthema Duitsland. De 
voorraad is beperkt.

   

Zo zegge wi-j dat, zo 
schrieve wi-j dat
HUMMELO - Op donderdag 17 
maart 2016 vindt voor de negende 
maal het Oost-Gelders streek-
taaldictee plaats. Het programma 
van dit jaar biedt naast het dic-
tee Esther Kämink, die verhalen 
en gedichten in 't Aaltens dialect 
voordraagt, en optredens van het 
splinternieuwe muzikale duo Di-
anne Marsman en Martin Essink.

Het Achterhoekse gedeelte van 
het dictee wordt ook dit jaar weer 
voorgelezen door Dianne Mars-
man uit Borculo en het Liemerse 
gedeelte door Henk van Aalten uit 
Tolkamer. Men wordt van harte 

uitgenodigd om aan deze ludieke 
strijd met de pen mee te doen 
onder het motto Metdoon is be-
langrieker as winnen! Donderdag 
17 maart, inloop vanaf 19.15 uur, 
aanvang 19.45 uur in Hotel Café 
Restaurant De Gouden Karper, 
Dorpsstraat 9 te Hummelo. Deel-
name vijf euro, incl. koffie/thee. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 
maart bij het Erfgoedcentrum.

Kijk op www.streektaaldictee.nl. 
voor meer informatie en een uit-
leg over de WALD-spelling aan de 
hand waarvan het dictee wordt ge-
corrigeerd.

gezonde maaltijden
Een zorg minder.

Er zijn verschillende soorten schapen bij Feltsigt. Foto: PR
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Uitstralingspijn in het been of ischias is een klacht die veelvuldig 
door de chiropractoren van Chiropractie Zutphen wordt gezien. De 
traditionele opvatting is dat de grote beenzenuw, ofwel de ischias-
zenuw, de oorzaak is van de pijn. Echter, veel vaker ligt de oorzaak 
ergens anders. Een gericht lichamelijk onderzoek brengt de werke-
lijke oorzaak vaak duidelijk in beeld, zodat er doeltreffend kan 
worden behandeld.

Ischias is een symptoom, 
geen oorzaak
Met ischias wordt een uitstralende 
pijn in het been aangeduid. Strikt 
genomen is ischias een ontste-
king of beknelling van de ischias 
zenuw. Dit kan het geval zijn bij 
een hernia of bij een vernauwing 
tussen de ruggenwervels. Echter, 
een bewegingsblokkade van het 
bekken- of wervelgewrichten, of 
spierknopen in de bilspieren kun-
nen dezelfde pijnen veroorzaken. 
Ischias beschrijft dus vaak alleen 
de symptomen, maar zegt nog 
weinig over de oorzaak. Het is dus 
belangrijk om zorgvuldig vast te 
stellen wat de oorzaak is van de 
ischias pijn. 

Meestal geen beklemde zenuw
In veruit de meeste gevallen is er 
bij ischias geen sprake van een 
echte zenuwbeklemming. Door het 
testen van de reflexen, de spier-
kracht en het gevoel in de benen 
is meestal duidelijk vast te stellen 
of er sprake is van een beknelde 
zenuw of niet. Wanneer dit is uit-
gesloten kunnen we met behulp 
van een uitgebreid bewegingson-
derzoek bepalen waar de klachten 
dan wèl door worden veroorzaakt. 
Afhankelijk van de feitelijke oor-

zaak bepalen we welke aanpak de 
beste oplossing biedt. 

Behandeling en oefeningen 
zijn effectief
De behandeling bestaat meestal 
uit een combinatie van behandel-
technieken op gewrichten, spieren 
en oefeningen. Bewegingsblok-
kades in de rug en het bekken 
worden losgemaakt en spieren 
en bindweefsel worden behan-
deld met drukpunttherapie of 
dry-needling. Daarnaast zijn bijna 
altijd specifieke oefeningen nodig 
om de rug te versterken en nor-
male bewegingspatronen te her-
stellen. Met deze aanpak zijn de 
meeste ischias klachten zeer goed 
te behandelen.

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl
U kunt zonder verwijzing een 
afspraak maken.
Chiropractie wordt vaak 
(groten-)deels vergoed vanuit het 
aanvullend pakket. 

 
 

(Infotorial)

Ischias; een zenuwbeknelling of niet?

Deze week maken wij extra veel:

CHIPOLATA SCHNITTS

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

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

voor7.75
van9.75

voor o.a. (bebouwde kom en buitengebied)
Eetgemak dagverse maaltijden zijn erg , voedzaam en bevatten conserveringsmiddelen.
Onze maaltijden zijn zeer , alle hoofdgerechten € 6,15  en voor of na gerecht € 0,50.

door steeds wisselende menu’s, te bestellen via onze of op een bestelformulier.
Alle denkbare zijn mogelijk, de prijs van een dieet maaltijd € 7,50 en voor of na gerecht € 0,50.

en gekoeld vervoer, wij voldoen ruim aan alle voedselveiligheidsnormen. (HACCP)
Neemt u vrijblijvend op voor meer informatie.

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat  
Sara veel dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk 
frustrerend zijn. Door te benadrukken wat ze wél  
kan, gaat haar zelfvertrouwen met danspassen  
vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je  
dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s 
zelfvertrouwen gaat 

met danspassen 
vooruit



Bennie Jolink blijft høken op Zwarte Cross
Optredens en 
nieuwe cd
Door Henri Walterbos

ACHTERHOEK - We zagen hem al 
weer volop in beeld voorafgaande 
aan de wedstrijd De Graafschap - 
Vitesse, waar hem de eer te beurt 
viel om voormalig Graafschap-
oefenmeester en cultheld Simon 
Kistemaker toe te spreken en hem 
ten overstaan van een volle Vij-
verberg mede te delen dat hij be-
noemd was tot Erelid van de Doe-
tinchemse eredivisionist. Super-
boer Jolink (69) was uitgedost in 
zijn Graafschap-outfit die hij ook 
droeg tijdens het afscheidsconcert 
in het Gelredome, 19 december 
jongstleden. Jolink trad hiermee, 
sinds het slotakkoord in het Gelre-
dome en een welverdiende vakan-
tie, voor het eerst weer openlijk in 
de publiciteit. Afgelopen week liet 
hij weer van zich horen. Met een 
voor velen verheugende medede-
ling. Hij maakte wereldkundig zijn 
gitaar van alle stof te ontdoen en 
weer om te hangen. Met de Mo-
torband en de Pensionado's.

Vrijbrief
In een eerder interview met Ben-
nie Jolink in deze krant, in de aan-
loop naar het naderend afscheid 
van Normaal, was de Normaal-
frontman op een vraag dezer 
scribent, of het misschien tot de 
mogelijkheden zou kunnen be-
horen dat hij met Normaal alsnog 
op zou treden tijdens de Zwarte 
Cross 2016, zeer duidelijk. Een 
oprecht gemeend 'nee' was zijn 
antwoord. Hendrik Jan Lovink, 
die tijdens het gesprek naast hem 
zat, voegde daar aan toe dat Ben-

nie een vrijbrief zou krijgen voor 
de Zwarte Cross. "Hij mag zelf we-
ten wat hij gaat doen. Ook al wil 
hij alleen maar zijn schilderijen 
exposeren. Allemaal prima." Een 
Zwarte Cross zonder de oervader 
is voor velen dan ook ondenkbaar. 
Ze kunnen opgelucht ademhalen.

Motorband
Liefhebbers van Normaal en 
Zwarte Cross vroegen zich hardop 
af wie het gat op zou gaan vullen 
op zondagmorgen 12.00 uur, het 
vaste aanvangstijdstip van Nor-
maal. Het antwoord is inmiddels 
helder. Wederom Bennie Jolink, 
deze keer met de Motorband 
echter, bijgestaan door zoon Gijs, 
Hendrik Jan Lovink op drums en 
voormalig Normaalmaatje Jan 
Wilm Tolkamp op gitaar.

Al eerder traden ze op op de 
Zwarte Cross. De Motorband is 
dan wel geen høken in de hoogste 
versnelling, zoals bij Normaal ge-
bruikelijk was vier decennialang, 
het blijft 'gestampte pot' en høken, 
één tandje lager. Jolink geeft op 
zijn eigen Facebook-pagina aan er 
ontzettend veel zin in te hebben.

Pensionado's
Naast de Motorband maakt Jo-
link nog deel uit van de Pensio-
nado's, waarmee hij aankondigde 
een cd op te gaan nemen en op te 
gaan treden. Naast het boegbeeld 
van de dialectmuziek in Neder-
land maken onder meer Bennie 
Migchelbrink op drums, de man 
waar hij talloze Normaalhits mee 
schreef, maar ook Alan Gascoigne, 
oftewel 'de Gaspiepe', sologitarist 
in twee periodes Normaal, deel 
uit van de band. Met zijn collega-
'oude knarren' zal hij spelen op 
Manana Manana, vrijdag 17 juni 

(van 14.00 tot 15.00 uur), op 26 ju-
ni tijdens het koffieconcert in Tol-
dijk tijdens het weekend 'Høken in 
Toldiek' en op 3 september tijdens 
het Høkersweekend in Zelhem.

Laatstgenoemde twee optredens 
staan de Pensionado's geprogram-
meerd op de plek die Jolink altijd 
tot voor kort zelf innam, maar dan 
met Normaal. "Ondanks mijn ge-
zondheid ga ik deze optredens wel 
doen met de Pensionado's," laat 
hij weten op zijn Facebookpagina. 
"We weten niet of het geplande 
album dan al klaar is want daar 
nemen deze oudjes gewoon even 

de tijd voor." Indien het herstel 
van Bennie Jolink voorspoedig zal 
verlopen en stand zal houden na 
voornoemde optredens, zullen in 
het najaar nog enkele optredens 
gegeven worden. Onder voorbe-
houd echter.

Verkoop studio
In dezelfde week dat Bennie zijn 
muzikale plannen aankondigde, 
werd tevens melding gemaakt van 
het in de verkoop doen van zijn 
atelier en woonruimte in Haaks-

bergen, waar tevens de eigen 
Commodorestudio in gevestigd 
is, waar diverse Normaal-cd's op-
genomen werden. Onlangs nam 
de nieuwe dialectformatie Dokter 
Watjes er haar zojuist verschenen 
cd op.

Willem Terhorst zette op zijn 
beurt zijn complete Marshall bas-
installatie te koop, waar de bassist 
tot en met het afscheidsconcert in 
het Gelredome nog op speelde. 
Over belangstelling niet te klagen.

Vader en zoon Jolink eerder op de Zwarte Cross. Foto: Henri Walterbos

Ze zijn er weer: de WOZ-beschik-
kingen van uw gemeente.

Elk jaar is het weer een hele klus 
voor de gemeente om alles op tijd 
te (her)waarderen, maar er is een 
stok achter de deur: voor 1 maart 
moeten de beschikkingen ver-
zonden zijn. Nieuw dit jaar is dat 
ook sociale huurwoningen een 
beschikking krijgen, waartegen 
uiteraard ook bezwaar gemaakt 
kan worden. Evenals tegen een te 
lage WOZ-waarde!

Voorgaande jaren is gebleken 
dat vrijwel geen enkele gemeen-
te de herwaardering echt goed 
uitvoert; zij stellen zich tevreden 
met 80-90% ‘juist’ gewaardeerd 
en zien dan wel of er bezwaren 
komen. Het idee is dat de ex-
tra kosten die gemaakt moeten 
worden om het helemaal goed 
te doen, niet opwegen tegen de 
kosten van het afhandelen van 
de bezwaren. Voor de individu-
ele burger is uiteraard een juiste 
waarde wel belangrijk; dat kan 
namelijk fors schelen in diverse 
belastingen. 

Bent u van mening dat uw 
WOZ-waarde niet juist is, maak 
dan DIRECT gebruik van de moge-
lijkheid om de WOZ-waarde door 
het WOZ-taxatieteam Achterhoek 
KOSTELOOS te laten checken en 
eventueel KOSTELOOS een con-
trataxatie te laten uitvoeren en 
bezwaar te maken. Het WOZ-taxa-
tieteam-Achterhoek wordt daarbij 
gesteund door een ervaren jurist.
Ook is gebleken dat de waarde-
ring van agrarische objecten (en 
andere bedrijfsobjecten) nogal 
eens hapert; dit is op zich niet 
zo vreemd, omdat de sector het 
zwaar te verduren heeft gehad, 
met name varkensbedrijven.
Bent u begaan met een sportclub 
en heeft de club een eigen accom-
modatie (en dus ook een WOZ-be-
schikking), dan is het wellicht ook 
interessant om de door de ge-
meente vastgestelde WOZ-waar-
de te laten checken.
Kortom, twijfelt u aan de juistheid 
van een WOZ-waarde, bekijk dan 
www.wozcontratax.nl; zie ook de 
advertentie elders in dit blad.

WOZ-taxatieteam Achterhoek

(Advertorial)

WOZ-talk

zelfstandig wonen 
Een zorg minder.

Zelhem - Voor wandeltrainster Er-
na Eskes is het duidelijk, dat wan-
delen een waardevolle manier van 
bewegen is, die door (bijna) ieder-
een op eigen niveau nog tot op ho-
ge leeftijd beoefend kan worden. 
Bij haar begon de fascinatie voor 
wandelen al als kind. Haar ouders 
beoefenden de wandelsport en ze 
herinnert zich de vele Zelhemse 
Herfstkleurenwandeltochten en 
vele andere tochten, die ze sinds-
dien, alleen of in groepsverband 
gelopen heeft. Een jaar geleden 
mocht Erna, na een stevige cur-
sus bij de KWBN in samenwerking 
met de Atletiek Unie, het diploma 
Allround Wandeltrainer (AWI3) in 
ontvangst nemen. Naast andere 
trainingen die ze verzorgt, wil ze 
nu een sportieve wandelgroep 
beginnen in Zelhem. Liefhebbers 
kunnen zich aanmelden via haar 
website www.dewandelstap.nl.

Erna: “Maandag 14 maart gaat de 
groep starten bij de Muziekkoepel 
op het Stationsplein, maar men 
kan zich ook na maart nog aan-
melden. We wandelen wekelijks 
op de maandagavond met als doel 
om intensief te trainen, waarbij het 
tempo en dus de hartslag steeds 
verder omhoog gaat. De intensi-
teit wordt aangepast aan het indi-
viduele niveau en is zeker ook voor 
startende wandelaar (mits gezond) 
geschikt. Onderweg doen we oefe-
ningen om het hele lichaam aan 

bod te laten komen.” Voor de lan-
ge afstandswandelaars heb ik tips 
en trucs om blessures en blaren te 
voorkomen en, indien wenselijk, 
verzorg ik trainingsschema’s.”

Maar wandelen is volgens Erna 
nog zoveel meer dan sportief be-
zig zijn. Erna: “Ga met iemand 
wandelen en de gesprekken ko-
men vanzelf op gang. Ga tijdens de 
lunch een eindje wandelen als je 
een zittend beroep hebt en je kunt 

er ‘s middags weer fris tegenaan. 
Het kan een heerlijke uitlaatklep 
zijn als ‘je hoofd vol zit’ en het 
kan heel laagdrempelig en met 
beperkingen als astma en reuma 
tot zelfs rollator wandelen. Nordic 
Walking is weer een aparte tak. Via 
workshops help ik (groepen) Nor-
dic Walkers hun houding, afzet en 
het gebruik van de stokken (poles) 
te verbeteren, maar ik zet zelf geen 
groepen op.”

(Advertorial)

Wandelen, een waardevolle manier 
van bewegen

Contact Bronckhorst Noord 21Dinsdag 15 maart 2016



Kennismaken met kunst4daagse 
deelnemers rondom Hengelo

BRONCKHORST - De kunstma-
nifestatie in Bronckhorst, ge-
houden van 5 t/m 8 mei viert 
dit jaar het tienjarig jubileum. 
Voor de tiende keer openen vele 
kunstenaars, galeriehouders en 
(gelegenheid)kunstlocaties hun 
poorten voor een breed publiek. 
Deze week aandacht voor de 
(fiets)route in en rond Hengelo. 
De locaties van de deelnemers 
zijn herkenbaar aan de vlag, 
beachvlag of banner.

Deze route start op het Kerkplein 
in het centrum van Hengelo, waar 
jaarlijks vele activiteiten en eve-
nementen worden georganiseerd. 
De eerste kunstlocatie is een vrij-
staande woning aan de Gomperts-
dijk 3, waar van Eddie D zijn ate-
lier heeft.

In de historische boerderij aan de 
Remmelinkdijk 10 in Keijenborg, 
met aan de oostzijde het natuur-
gebied 'Het Oude Schot' hebben 
Elly en Adri van der Graaf hun 
atelier naturebyelly. Mede-expo-
santen zijn Ineke van Middelkoop, 
Annigje, Marijke de Vlieger en An-
ne von Drehle. Sinds 2009 wordt er 
bij Wijngaard en Theetuin Um d 'n 
Olden Smid Nederlandse wijn ge-
maakt. In 2013 werd de serre gere-
aliseerd waar dit jaar Lies Mudde, 
Hanny Mulderij en Erik Wessels 
hun werken exposeren.

Jos Heerink heeft zijn atelier in 
een bijgebouw van zijn boerderij 
in het buitengebied van Velswijk, 
Neuzendijk 5. Landgoed Reigers-
voort, Reigersvoortseweg 26, Tol-
dijk is een uniek particulier, eco-
logisch beheerd landgoed. Op het 
landgoed ligt het atelier Annekera-
miek, de werkplek van Anneke van 
de Meer. Zij exposeert er samen 
met Marian Tiggeloven.
In het buitengebied van Hengelo 
zijn een aantal mooie locaties 

waar kunstenaars exposeren. Aan 
de Beekstraat 10 zijn dit Annelies 
Wolbrink en Jolanda Arntz, Feikje 
Breimer toont haar werk aan de 
Koningsweg 1b en Willem Bos-
senbroek in zijn Atelier 49 aan de 
Ruurloseweg 49.
De beeldentuin rond de boerde-
rij aan de Oude Varsselseweg 2 is 
het artistiek terrein van het Kol-
lektief achter de Bleijke van Teun 
Anders en Mo van Laake. Overige 
exposanten zijn Greet Kock, Wil 
Kettelarij, Sonja Tiecks, Hans van 
Veelen en Helma en Jan van Cam-
pen. Eveneens aan de Oude Vars-
selseweg, maar dan op 13a heeft 
Sylvia Harbers Pleiter haar atelier.
Vroeger lag het keerpunt van de 
stoomtram in Hengelo, daar is nu 
Atelier 't Keerpunt. De naam van 
de straat, Tramstraat, herinnert 
hier nog aan. In de tuin en in 't 
prieel werken en exposeren broer 
en zus Wim en Mar Bovenlan-
der. In Centrum voor Yoga-Dans-
Kunst-Healing-Coaching De Wind 
Adelaar aan de Kastanjelaan 6 is 

in de galerie en het atelier werk 
van Oswin Geselli te bekijken. Zijn 
kunst draagt bij aan een helende 
en inspirerende omgeving. In het 
Rabo bankgebouw aan de Raad-
huisstraat 21 is werk te zien van 
Collectief 't Penseel onder leiding 
van Corinne Veen bestaande uit 
Rita Polman, Jose Agelink, Wim 
Romer, Dorien Mulderije en Carel 
Swaan. Via de Marktstraat eindigt 
de route weer in het centrum van 
Hengelo.

Tot slot nog een aanvulling voor 
de route Baak: Beeldhouwatelier 
Baak én Beelden in Baak aan de 
Wichmondseweg 17a. In de fraaie 
galerie en beeldentuin, met uit-
zicht op de Sint Martinuskerk, is 
een permanente tentoonstelling 
van stenen en bronzen sculpturen.

Alle routes staan in de brochure bij 
Weekblad Contact en de website.
   

 ■ kunst4daagsebronckhorst.nl

Eddie Mensink: 'Zelhem 
dit voorjaar enige MPF 
waar Jan Smit staat'
Ruim helft 
kaarten 
MPF Zelhem weg
ZELHEM - Het Mega Piraten Fes-
tijn keert op zaterdag 9 april terug 
naar Zelhem. Op dit moment is 
al meer dan de helft van de kaar-
ten verkocht. Niet vreemd, vindt 
MPF-organisator Eddie Mensink. 
"Dit lenteseizoen hebben we in 
totaal vier MPF's, maar Jan Smit 
hebben we maar voor één van de 
festivals kunnen vastleggen: die in 
Zelhem", stelt hij. "We merken dus 
dat er vanuit het hele land kaart-
aanvragen komen. Want Jan Smit 
is nou eenmaal enorm populair. 
En veel optredens in Nederland 
doet hij dit voorjaar überhaupt 
niet, nu hij als lid van schlagertrio 
KLUBBB3 zo druk is in Duitsland."

Naast Jan Smit, die dit jaar viert 
dat hij twintig jaar in het vak zit, 
zijn in Zelhem weer vele toppers 
uit de Nederlandstalige muziek-
wereld van de partij. Denk aan 
Thomas Berge, Marianne Weber, 
Helemaal Hollands, Gebroeders 
Ko en Mooi Wark. De presentatie 
is als vanouds in handen van Wil-
lie Oosterhuis.
Het Mega Piraten Festijn begon 
zo'n dertien jaar geleden als een-
malig festival in Lemelerveld, 
maar organisator Eddie Mensink 
zag al snel meer potentie voor de 
formule. En hij had gelijk. Inmid-
dels staan er al meer dan honderd 
MPF's door heel Nederland op de 
teller. Zelhem is al jaren een vaste 
halte. "Het voelt in Zelhem altijd 
als thuiskomen", stelt Mensink. 
"Dat komt ook omdat we in Zel-
hem in het epicentrum van het 
piratengebeuren zitten. Daar is de 
honger altijd gebleven. We mogen 
altijd rekenen op veel enthousiast 
publiek en daar doe je het uitein-
delijk voor."
Bij het Mega Piraten Festijn draait 
het allemaal om laagdrempelig-
heid, gezelligheid en bekende 
liedjes. "Het publiek wil mee kun-

nen zingen", stelt Mensink. "En 
dat gebeurt ook. En hoe! Ik neem 
elk festival een kijkje bij het podi-
um. Horen en zien vergaat je. We 
noemen het MPF niet voor niets 
het Meezingfeest van het jaar. Ie-
dereen zingt mee. Verbroedering 
en gezelligheid; dat blijft onze in-
steek en daar wordt niets aan ver-
anderd."

Programma
Jan Smit, Jannes, Mooi Wark, 
Lesley Williams, Thomas Berge, 
Wolter Kroes, Stef Ekkel, Mari-
anne Weber, Helemaal Hollands, 
Bonnie St. Claire, Rene Karst, Mo-
nique Smit, Edwin van Hoevelaak, 
Stad en Land, Roy Donders, Frank 
van Etten, Ancora, Joey Hartkamp, 
Jannes, Jean en Jean Knipping, 
Bjorn Litjens, Henk Dissel, Gino 
Graus, Jacques Herb, Gebroeders 
Ko, Willem Barth, Bokkie Peters, 
Hessel Wijkstra, Alex en Belinda.

Voorverkoop
Kaarten kosten 22,50 euro, exclu-
sief reserveringskosten en zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij: 
Café de Groes, Radio Ideaal en 
Sigarenmagazijn Roenhorst in 
Zelhem, Café de Snor in 's-Hee-
renberg, Totaal Gemak Leuven 
in Zevenaar, de Bruna in Vorden, 
Café 't Hemeltje in Ulft, Koenders 
't Ware Huis in Gaanderen, 't Key-
zertje Bloemen en Meer in Vars-
seveld en De Roos Lederwaren in 
Doetinchem.
Daarnaast zijn ze te koop bij alle 
vestigingen van Primera en kan 
ook kaarten reserveren via www.
megapiratenfestijn.nl.

Vrijkaarten
Via de website van deze krant 
maakt u kans op vrijkaarten door 
bovenaan de homepage op de 
button 'Lezersactie' te klikken.
Het terrein aan Slangenburgweg 
in Zelhem is geopend vanaf 18.30 
uur. Het officiële programma be-
gint iets voor 20.00 uur.
   

 ■ www.megapiratenfestijn.nl

   

Omgaan met kinderen 
met een trauma
ACHTERHOEK - Het Platform 
Pleeggezinnen Achterhoek orga-
niseert op 22 maart een thema-
avond 'Omgaan met getrauma-
tiseerde kinderen' in Gemeen-
tekantoor Winterswijk (achter-
ingang/leveranciersingang) aan 
de Stationsstraat 25 in Winters-
wijk, van 19.45 - 22.00 uur.

Wilma Koopman gaat 22 maart in 
Winterswijk door op het thema van 
29 september 2015, waar zij in de 
gemeente Bronckhorst pleegou-
ders heeft voorzien van informatie 
rondom kinderen met een trauma. 
Waardoor ontstaat een trauma? 
Welke delen van de hersenen wor-
den hierdoor geprikkeld? Hoe uit 
een kind zich na het oplopen van 
een trauma? Welke signalen zendt 
het dan uit? Enzovoort...
Nu wordt gekeken op welke ma-
nier pleegouders om kunnen gaan 

met getraumatiseerde kinderen, 
die vaak anders reageren dan niet-
getraumatiseerde kinderen. Maar 
er vinden ook leeftijdsgebonden 
processen plaats, zoals peuter-
pubertijd en gewone pubertijd. 
Wat hoort dan bij het trauma en 
wat hoort bij de normale ontwik-
keling? Vaak is die scheiding niet 
duidelijk. Tijdens deze thema-
avond wordt er gekeken op welke 
wijze deze kinderen het beste be-
naderd kunnen worden. Wat moet 
je als pleegouders weten om te 
zorgen dat dit gedrag niet erger 
wordt. Maar ook: hoe kun je er 
voor zorgen dat jijzelf en de rest 
van je gezin niet gebukt gaat onder 
het trauma van je pleegkind?

Opgave graag voor 15 maart via 
info@platformpleeggezinnenach-
terhoek.nl, telefoon (0543) 475084 
of (0545) 261557.

ACHTERHOEK - Het geslaagde erf-
goedfestival 'Gemaakt in Gelder-
land' krijgt een vervolg. Op vrij-
dag 3 en zaterdag 4 juni vinden 
de Maakdagen 2016 plaats. Tij-
dens dit evenement staat Gelder-
land in het teken van ambachten 
en industrie. Het rijke verleden 
van de Gelderse maakindustrie 
wordt onder de aandacht ge-
bracht van het grote publiek. Op 
de open dagen bij maakbedrij-
ven kunnen bezoekers overal 
in Gelderland een uniek kijkje 
achter de schermen nemen. 
Daarnaast zullen de tentoonstel-
lingen, lezingen, routes en de-
monstraties het thema 'Gemaakt 
in Gelderland' belichten door 
het verhaal te vertellen over de 
maakindustrie van toen en nu.

Het festival 'Gemaakt in Gelder-
land' was een groot succes. In de 
zomer van 2015 deden er in totaal 
178 organisaties mee. Bedrijven en 
erfgoedinstellingen organiseerden 
samen meer dan 360 activiteiten. 
Bezoekers waren positief over het 
festival: 75% vindt de activiteiten 
goed of uitstekend. Van de deel-
nemers vindt 90% het festival voor 
herhaling vatbaar. "Het thema Ge-
maakt in Gelderland is veelzijdig 
en inspirerend. We krijgen nu al 
spontane aanmeldingen binnen 
voor de Maakdagen 2016", zegt 

festivaldirecteur Dolly Verhoeven. 
Het idee is om van de Maakdagen 
2016 een terugkerend evenement 
te maken. "De editie 2016 is een 
soort experiment. Wij denken dat 
er voldoende basis is gelegd om 
het grote publiek een keer per jaar 
te boeien met activiteiten over de 
Gelderse maakindustrie."
Gelderse bedrijven, ambachts-
lieden en erfgoedinstellingen 
kunnen gratis meedoen met de 
Maakdagen 2016. Dat kan door 
een activiteit te organiseren die 
toegankelijk is voor een breed 

publiek. Denk aan open dagen, 
tentoonstellingen, workshops, 
demonstraties, lezingen, routes of 
films. "De open dagen bij bedrij-
ven trokken veel bezoekers. Die 
belangstelling maakt medewer-
kers trots op hun bedrijf. En voor 
het werven van vakmensen is een 
open huis een geschikt communi-
catiemiddel. Want dan kun je het 
verhaal over je bedrijf vertellen; 
zoals het was en zoals het nu is."
Een activiteit aanmelden kan via 
www.gemaaktingelderland.nl/
DoeMee!

Inschrijving voor Maakdagen gestart

 Workshops en demonstraties brengen de maakindustrie dichtbij het grote publiek. Foto: 

Amsterdamse huisjes, getekend door Lies Mudde. Foto: Kunst4daagse
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Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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Vr    uw
“Het komt heus niet 
zomaar aanwaaien”

Praktisch een jaar bestiert zij de biologische boerderijwinkel van 
de Zorgboerderij Urtica de Vijfsprong. Hij doet de zuivel en heeft 
daar afgelopen week zelfs prijzen mee gewonnen. Zij zingt en 
speelt viool in gipsyband Balkanari, hij speelt er gitaar. En alle-
bei geven ze hun eigen muzieklessen op de boerderij waar haar 
grootmoeder ooit woonde. De dingen die Maartje Epema doet, 
komen uit het diepst van haar kern, maar zonder Frank met wie 
ze haar passies deelt, zou het niet gaan zoals het gaat. Zonder 
kinderen ook niet. Lente, Rosa en Jan-Hergen draaien volop mee 
op de muziekboerderij waar het huiselijk is en gezellig, maar ook 
hard werken.

Door Meike Wesselink 

“Soms zou ik het eenvoudiger wil-
len. Dat ik naar mijn werk ga,’s 
avonds thuis kom en dan gewoon 
op de bank kan ploffen om televisie 
te kijken. Tegelijkertijd weet ik dat 
ik dat helemaal niet zou kunnen.” 
Drie avonden in de week muziekles, 
drie koren (popkoor Venhorst, kin-
derpopkoor Venhorst, tienerpop-
koor Venhorst), een achtkoppige 
gipsyband die een nieuw seizoen 
tegemoet gaat, de winkel van Ur-
tica de Vijfsprong die Maartje be-
stiert, maar die ze een jaar geleden 
helemaal leeg en gestript aantrof, 
drie kinderen die allemaal een of 
meerdere instrumenten bespelen 
én het oorspronkelijke 17de -eeuw-
se koetshuis in het prachtige buurt-
schap Delden, met een veestapel 
van een paard, twee pony’s, een 
koppel zwijnen, een kudde scha-
pen, poezen, kippen, konijnen, ca-
via’s en twee Noorse elandhonden. 
Om dat allemaal in een week te 
stoppen, moet er steeds opnieuw 
een puzzel gelegd, met stukjes die 
op meerdere plekken passen en 
soms op het laatste moment nog 
even verschoven moeten. Zoals 
afgelopen vrijdag, 11 maart, toen 
Frank te horen kreeg dat hij met 
zijn boeren Acidophilus (zuivel-
drank op basis van melkzuur) de 
beste boerenzuivel van Nederland 
heeft. De belegen kaas die door Ria 
Klein Bramel wordt gemaakt, werd 
tweede op de landelijke Cum Laude 
wedstrijd voor de beste zuivel van 
de boer. Met 185 deelnemers zet 
de zorgboerderij zichzelf daarmee 
leuk op de kaart.

Over de zorgboerderij wordt vaak 
overlegd op huize Venhorst. Maartje 
zette een jaar geleden de winkel op-
nieuw op en Frank heeft –afgezien 
van de kaasafdeling- sinds ander-
half jaar de leiding over de zuivel. 
Ze zijn dus ondernemers binnen 
een therapeutische leef- werkge-
meenschap. Om tijd en ruimte voor 
zorg hand in hand te laten gaan met 
het runnen van een bedrijf, is niet 
altijd gemakkelijk, vertellen Maart-

je en Frank me aan de keukentafel 
waar dochter Lente koffie en zand-
koekjes, zelfgebakken en net uit de 
oven, presenteert. Het is een nieuw 
ingeslagen weg, maar wel een waar 
Maartje en Frank prima thuis zijn 
met hun beider pedagogische ach-
tergrond. Ze hebben het geduld en 
de vaardigheid om te werken in een 
team met mensen met een indica-
tie. Een nieuw ingeslagen weg dus, 
maar wel een die nog helemaal 
open ligt en waar Maartje en Frank 
ook hun muzikale ei kwijt zouden 
kunnen. Maar eerst moet daarvoor 
geïnvesteerd en dat is hard werken. 
De eerste vruchten echter lijken al 
geplukt te kunnen. Maartje heeft in-
middels een goedlopende zaak met 
een groot winkeloppervlak en een 
hoekje waar koffie en thee wordt 
geserveerd.

Dat je moet doorzetten om iets te 
bereiken, heeft Maartje van huis 
meegekregen. “Het komt heus niet 
zomaar aanwaaien. Als je iets wilt, 
moet je doorzetten”. Met de prach-
tige boerderij waar Maartje met 
haar gezin woont, heeft ze het in 
ieder geval voor elkaar gekregen. 
Die is geworden zoals Maartje wil-
de. Met een bovenetage, helemaal 
voor de kinderen. Verbonden door 
doorgangetjes en met vanaf elke 
ruimte wel een luikje om door naar 
beneden te kunnen koekeloeren, 
om zelfs vanaf naar beneden te 
roetsjen via de glijbaan die er nu 
nog niet, maar binnenkort wel is. 
Een klein feestje moet het voor de 
kinderen zijn. Maar de bijna voort-
durende drukte die Maartje en 
Frank hebben, is ook een aanslag 
op het gezinsleven. Toch wordt ook 
daar weer handig in gepuzzeld. Zo-
veel mogelijk worden de kinderen 
betrokken bij wat Maartje en Frank 
doen en de muzieklessen die de kin-
deren krijgen, van andere docenten 
dan van Maartje en Frank zelf, wor-
den indien mogelijk op Venhorst 
gegeven. De muzikaliteit hebben ze 
van twee ouders meegekregen en 
ook Maartje heeft het niet van een 
vreemde. Haar hele familie maakt 
muziek. Vader en moeder komen 

ook nog eens allebei uit het onder-
wijs, dus ook wat dat betreft valt de 
appel niet ver van de boom.
Als docent heeft Maartje een duide-
lijke visie op het (muziek)onderwijs. 
Ze is er goed in om kinderen positief 
te prikkelen zodat ze zelf hun drive 
ontwikkelen. Dat gaat meestal spe-
lenderwijs. Om de druk die vaak 
op kinderen wordt gelegd, windt 
ze zich op, zo ook over het vergelij-
ken van kinderen. “Het heeft totaal 
geen toegevoegde waarde, maar 
het gebeurt vaak, dat er wordt ge-
zegd dat jij het niet en die ander het 
wel kan. Killing is dat.” 

Maartje laat me de muziekruimte in 
het huis zien. Zij en Frank hebben er 
elk hun eigen hoek. Frank geeft gi-
taarles, Maartje geeft zang. De mu-
zieklessen die doorgaans een half 
uur duren, zijn kleinschalig en per-
soonlijk getint. Leuk is dat je meer-
dere instrumenten kunt uitprobe-
ren, want ook piano- en vioollessen 
worden op Venhorst gegeven.

Misschien niet alles, maar wel veel 
doen Maartje en Frank samen. Ook 
met zijn tweeën deel uitmaken van 
de achtkoppige gipsyband Balka-
nari. Een bruisende band die Maart-
je mede heeft opgezet met bassist/
zanger Arjan Haakshorst. Met de 
komst van de lente, gaat ook het 
muziekseizoen weer van start. Nu 
alleen hopen dat Maartje en Frank 
daar tijd voor vinden. Maar die ma-
ken ze. Vast.

www.muziekopvenhorst.nl

Maartje en Frank onder- en Jan Hergen, Rosa en Lente in de magnoliaboom 
voor de boerderij. Foto: Maartje de Gruyter 

Column 
Jantien van Leeuwen

“Mam, ik ga vandaag niet naar 
school.” Daar gaan we weer. Hoe-
wel zoonlief geen vraag stelt, kijkt 
hij me toch verwachtingsvol aan. 
Game on!

Zonder dobbelstenen te gooien ga 
ik een vakje verder: “Dat zeg je ver-
keerd.” Waarop hij traditiegetrouw 
antwoordt dat hij niet naar school 
wíl. Waarna ik mijn pion probeer bin-
nen te loodsen met: “Of je wil of niet, 
je gáát.”
Maar op een of andere manier is 
daarmee dit spel niet meer beslist. 
Misschien komt het omdat mijn kin-
deren iets van schaken snappen en ik 
daar de ballen verstand van heb. Dus 
moet ik op geheel eigen wijze zoonlief 
schaakmat zetten.
Zo heb ik hem voorgesteld om ge-
zellig naar Bangladesh te verhuizen. 
Heeft hij geen last van een leerplicht 
en kan hij lekker de hele dag voetbal-
len in elkaar naaien. Verhuizen naar 
Afrika dan? Lekker warm, geen regen, 
niet hoeven aanschuiven voor het 
avondeten en de hele dag écht oor-
logje spelen. Nee, vond hij ook niks. 
Glorieuze winst voor mama.
Om de variatie in het spel te bevorde-
ren, vervang ik ‘gaan’ af en toe door 
‘moeten’; het woord vol buskruit dat 
het spel net een tikkie aanvallender 
maakt. “Moeten? Van wie?” Waarop 
een discussie volgt wie het nou echt 
voor het zeggen heeft in huis, school 
en Nederland. “Tot je achttiende?” 
roept hij verschrikt als zijn zus hem 
bijpraat. Het onbegrip komt uit zijn 
kleine teen als hij zich onmiddellijk 
afvraagt wat zijn oudste halfbroer 
dan in godsnaam nog op school doet. 
“Lekker belangrijk dat hij op stage 
naar Belfast en Budapest mag, het is 
en blijft school.” Verbouwereerd gooit 
hij zijn broer van zijn voetstuk en is zo 
van slag dat hij niet ziet hoe ik zijn ei-
gen doelpunt vier. 
“Mam, als wij heel rijk worden, moet 
jij dan nog werken?” Zonder te besef-
fen dat dit een nieuwe opening van 
zijn spel is, voel ik het strand van de 
Bahama’s al onder mijn tenen kiete-
len. Natuurlijk niet. Een beetje wer-
ken prima, maar moeten, dat dan 
weer niet. “En moet ik dan nog wel 
naar school?” U zag ‘m zeker wél aan-
komen. Zijn ontploffing is werkelijk 
groots. Rustig kopt zijn zus ‘m in; iets 
met meer leren en meer verdienen. 
Voor zover ik kan beoordelen ligt 
zijn koning machteloos op zijn rug te 
spartelen. Als u over dik dertig jaar 
een hele rijke stinkerd helemaal niets 
ziet moeten, vergeet hem dan niet te 
complimenteren met zijn diploma’s. 
En nodig hem gerust uit voor een 
spel; wie weet waar het toe leidt.

Contact Bronckhorst Noord23 Dinsdag 15 maart 2016



Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Applicatiebeheerder m/v

Ben jij een daadkrachtige applicatiebeheerder en wil jij 
werken bij een snel groeiend internationaal georiënteerd 
bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga jij doen?
Kun jij je goed inleven in de wensen van gebruikers, en ga jij voor 
optimalisatie van processen? Dan is dit de functie voor jou! Als 
applicatiebeheerder maak je de vertaalslag van gebruikerswensen 
naar functionele specificaties. Je zorgt er voor dat gebruikers opti-
maal kunnen werken. Dit doe je door het afhandelen van gebrui-
kersvragen of wijzigingsverzoeken, en het functionele beheren van 
Cloud toepassingen zoals Office365 en Sharepoint Online, en het 
ERP systeem. Jij leidt de gebruikers op en traint ze. Je beheert 
de gebruikers en masterdata binnen deze informatiesystemen. 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het functioneel-, en 
applicatiebeheer van de informatiesystemen, maar ook de monito-
ring van de ICT-dienstverlening. Jij zorgt er voor dat de processen 
worden geoptimaliseerd. Hoe optimaliseer je deze processen? 
Door het opstellen van requirements, ontwerp- en testdocumen-
tatie, en toetsen van de aansluiting op de bedrijfsprocessen. Ook 
geef je strategisch advies over ICT vraagstukken, je begeleidt ICT 
gerelateerde projecten en draagt zorg voor de resultaten, rekening 
houdend met tijd, budget en kwaliteit. Kortom een veelzijdige func-
tie waarin jij je kwaliteiten kwijt kunt!

Commercieel medewerker binnendienst m/v 
(32-40 uur)

Ben jij de ambitieuze commercieel medewerker binnen-
dienst die ons verkoopteam verder gaat uitbouwen?

Functieomschrijving
Als commercieel medewerker binnendienst bij OwlyGoods werk 
je in een informele, inspirerende en dynamische sfeer en maak 
je deel uit van een groeiend en hecht team. De organisatie is erg 
proactief en het is belangrijk dat je je hierin thuis voelt. Je onder-
steunt de accountmanagers bij het uitwerken van offertes en volgt 
deze actief op bij klanten. Je denkt mee met de accountmanagers 
om zo tot een goede offerte voor de klant te kunnen komen. Je hebt 
veelvuldig contact met klanten, leveranciers en samenwerkings-
partners. Je bewaakt de voortgang bij verkoop zodat de levering 
bij de klant naar volle tevredenheid verloopt. Hiertoe draag je 
opdrachten over aan de productie en ben je spil tussen verkoop, 
productie en (eind) klant.

Timmerman houtrot m/v

Heb jij ruime ervaring met houtrot reparaties?

Functieomschrijving
In de functie van Timmerman houtrot zijn je werkzaamheden 
voornamelijk gericht op het herstellen van houtrot, waarbij gewerkt 
wordt met pasta’s. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je naast 
deze werkzaamheden ook meehelpt met reguliere timmerwerk-
zaamheden.

Leerling installatiemonteur m/v

Ben jij gedreven om het vak van installatiemonteur te 
leren en ben je per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Voor de functie van leerling installatiemonteur zijn wij op zoek 
naar gedreven kandidaat die passie heeft om het vak van instal-
latiemonteur te leren. Als leerling monteur ga je samen met een 
ervaren monteur op pad om te werken aan diverse installaties. Het 
is erg belangrijk dat je in jezelf wilt investeren en er voor open staat 
om opleidingen/ cursussen te volgen.

Allround Onderhoudsmonteur m/v

Heb jij ervaring in de technische dienst en weet jij alles 
van elektrische installaties?

Functieomschrijving
In de functie van allround onderhoudsmon-
teur ben je binnen het team van de technische 
dienst verantwoordelijk voor het onderhoud 
en reparaties aan alle machines, installaties 
en elektrisch gereedschap. Je zorgt ervoor 
dat het machinepark in optimale conditie is en 
zorgt voor tijdige reparaties en het vervangen 
van onderdelen. Het kan daarbij voorkomen 
dat je laswerk, slijpwerk of draaiwerk verricht. 
Je bewaakt de kwaliteits- en veiligheidsvoor-
schriften en zorgt voor het up-to-date houden 
van instructies, procedures en registraties. De 
functie van onderhoudsmonteur is een zelf-
standige functie binnen een modern bedrijf.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

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

de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92. De algemene 

bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 18.00-19.30 uur. 

Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op de site: 

www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. De be-

zoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, Hartbewaking 

(CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-14.15 uur en van 19.00-

20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 

19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandprotheticus

Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken van 

nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunstgebit. 

Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

Hospice Zutphen

Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Tandarts:

19 - 20 maart, G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Bronckhorst

Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, Dorpsstraat 16.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente

Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, wateroverlast, 

milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 

(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 

ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 

brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 

kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-

ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-

geven via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-

geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, omdat het niet 

kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan ons calamiteitennr. 

(06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen en het drukrioleringsysteem in 

het buitengebied svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen

Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen zoals een 

niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens kantoortijden 

het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, 

als het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteiten-

nr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

Vorden, Brummen, Doetinchem, Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, Steenderen, 

Velp, Zutphen Centrum en Zutphen Leesten. 

Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen

Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

Dierenkliniek Bronckhorst

Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Sutfene

Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 

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

Sensire thuiszorgwinkels

Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland ziekenhuis). 

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, verzorgingshuiszorg, 

verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en voeding, maaltijdservice, 

personenalarmering en thuisbegeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 

Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

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

Buurtzorghuis Warnsveld

Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een verpleeg-

kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 

Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 

www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 

vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 

schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 

Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-

ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden

Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.

Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 

Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-

morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 

ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.

Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 

w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 

Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

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

Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi

Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, 

Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel

Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, gespecialiceerd 

in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, 

ook ambulant.

Overig
VVV-kantoor

Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 

Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.

Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

Marlies Meenks

Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 

kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het Hoge 3, 

7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 

Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 

doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH

Op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl

Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00

Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00

Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00

Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

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

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 20 maart  - **Palmpasen** - Gereformeerde Kerk, 

10.00 uur: ds. J. van den Brink uit Eindhoven.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 20 maart - **Palmpasen** - Gezinsdienst in de Dorpskerk,

10.00 uur: ds. J. Kool en Svenne Bijzet.

Collecten in beide diensten: 1e C: 40-dagencollecte KiA: 

Ghanese boerinnen LA); 2e C: Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk.

Donderdag 24 maart, Witte Donderdag, Dorpskerk, 

19.30 uur ds. J. Kool, viering Maaltijd van de Heer, 

1e C: Het Passion; 2e C: Eredienst & pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 

Zondag 20 maart, 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Wiersum. Kerkdienst.

Palmzondag en gezinsdienst.

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 19 maart, 19.00 uur, Eucharistieviering.

Locatie: H. Willibrord, Drempt, vg. pastoor H. Scheve. 

Zondag 20 maart, 10.00 uur, Palmzondag: Familieviering, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 20 maart, 9.30 uur, Palmzondag: Eucharistieviering, 

vg. pastoor H. Scheve. 

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

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

Schilderinloop atelier By the 
Way, Nieuwstad 23 te Vor-
den. Iedere di en do middag. 
Aanmelding: atelierbythe-
way@gmail.com of tel.: 06-
45005857. 
   

Dorpskerk Vorden Zondag-
middagconcert. Zondag 20 
maart 2016 aanvang 15.30 
uur. Toegang € 5,00 t/m 16 
jaar gratis. www.vrienden-
vandedorpskerkvorden.nl.
   

Te koop: Duivenhokken, één 
voor aan de muur en één op 
een standaard + toebeho-
ren. Tel. 0545 - 271568 of 06-
12108444. 
   

Nette, betrouwbare huishou-
delijke hulp heeft nog plek 
op maandagochtend. Tel. 06-
4346 8962.
   

Voor de Paastafel vrolijke kip-
jes, hanen en eitjes en dopjes 
te koop bij de Wereldwinkel.
   

Motorpak (maat 48) + helm. 
Tegen elk aannemelijk bod. 
tel. 06 - 36 02 60 02.

   

Te huur  buitengeb. 
Wichmond-Hengelo VOOR-
HUIS boerderij/tuin/weiland. 
Alleen voor rust/tuinliefheb-
ber, max. 2 pers. 950,- p/m 
incl. Tel: 0638217630 evt. in-
spreken.
   

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

Gezocht; oude brommers en 
onderdelen van oa. Zundapp 
en Kreidler. Tegenbetaling 
ontruimen wij uw huis: zolder, 
berging, schuur etc. Ook ha-
len wij gratis uw oud ijzer op. 
Bel. 06-15268461.
   

Recreatie & kinderboerderij 
Feltsigt is 1e & 2e paasdag GE-
OPEND vanaf 13.00 uur.
   

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

Samen wandelen? Vanaf 14 
maart is er in Zelhem een wan-
delgroep gestart. Wekelijks op 
maandag 19.15 tot 20.30 uur. 
U kunt zich nog aanmelden: 
www.dewandelstap.nl.
   

Te koop: Prachtig geheel ge-
renoveerd, modern apparte-
ment. 100m2 In de Galleehof 
te Vorden. Gebruiksklaar. Inl.: 
06-2056 3198.
   

Een luxe stacaravan te huur 
op een zeer mooi plek voor 
de maand april. Tel.: 0575 - 
551602.
   

Te huur PAASHAASKOS-
TUUMS DS Design Molen-
kolkweg 33 Steenderen 0575 
452001.

Dagmenu ophalen € 8,00 Dagmenu’s bezorgen € 9.25 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur. Eerder in overleg mogelĳk. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. 

Woensdag 16 maart Champignonsoep/Gevulde kipfilet met spinazie en 
roomkaas met aardappel en groente

Donderdag 17 maart  Hachee met rodekool en aardappelpuree/Verse fruit-
  salade met slagroom
Vrĳdag 18 maart Tomatensoep/Huis gemaakte gehaktbal met jus aard-
  appelen en groenten 
Zaterdag 19 maart Kipsaté met pindasaus, nasi en rauwkostsalade/

Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen) 
Maandag 21 maart Gesloten 
Dinsdag 22 maart  Wiener Schnitzel met frieten en rauwkost/Ĳs met 

slagroom  

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

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

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

VLOOIENMARKT
VORDEN 

Zondag 20 maart
10.00 - 17.00 uur

Sporthal , t Jebbink
Jebbink 13

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

VLOOIENMARKT
WESTERVOORT

10.00-17.00 uur

SPORTHAL 
PLANETS DE PALS

Emmerik 5

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM 

Zondag 10 april
10.00 - 17.00 uur

Sporthal De Pol
 Vincent van Goghstraat 72

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




