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Het Mobiele Verkeersplein van Shell 
en VVN heeft als doel om de jongste 
verkeersdeelnemers zo vroeg moge-
lijk voor te bereiden op een veilige 
deelname aan het verkeer. Op een 
speciaal parcours krijgen kinderen 
uit groep 4, 5 en 6 alle gelegenheid 
om naar hartenlust verkeersregels en 
-situaties oefenen. 

Op trapskelters
Op blitse trapskelters leren de kin-
deren in een veilige omgeving de 
betekenis van verkeersborden, ze-
brapaden, verkeerslichten enzovoort. 
Medewerkers van het verkeersplein 
staan paraat om de kinderen te hel-
pen en te wijzen op gevaarlijke ver-
keerssituaties. 

Met deze kennis doen kinderen waar-
devolle ervaring op die vervolgens in 
het verkeer kan worden toegepast. 
Het doel is om de leerlingen uit groep 
4, 5 en 6 een basis te geven om vei-
lig aan het verkeer te kunnen deel-
nemen, want nog steeds zijn te veel 

jonge weggebruikers betrokken bij 
ongelukken in het verkeer.

‘Speelse manier is kracht’
“De kracht van het Mobiele Ver-
keersplein zit in de speelse manier 
van lesgeven”, aldus Jan Groot Jeb-
bink, eigenaar van Autobedrijf en 
Shell tankstation Groot Jebbink, die 
het verkeersplein naar Vorden haal-
de. “De kinderen nemen actief deel 

aan de lessen. Door de losse manier 
waarmee de theorie in praktijk wordt 
gebracht, raken de kinderen op een 
enthousiaste wijze vertrouwd met de 
geldende verkeersregels.”
Door het gebruik van verkeersbor-
den, zebrapaden en verkeerslichten 
worden op het Mobiele Verkeersplein 
realistische verkeerssituaties nage-
bootst. Rob Stomphorst van VVN 
beaamt het bestaan van deze maat-

schappelijke behoefte.

20.000 leerlingen
“Door deze samenwerking kunnen 
wij het belang voor kinderen van 
het praktisch oefenen met verkeers-
situaties landelijk en meerjarig onder 
de aandacht brengen. Al meer dan 
20.000 leerlingen hebben les gehad. 
De vraag onder basisscholen naar ons 
Mobiele Verkeersplein is enorm.”

Mobiele Verkeersplein van VVN te gast bij Groot Jebbink 

Praktijklessen ‘veilig in het verkeer’ voor 
basisschoolleerlingen
Vorden - Het Mobiele Verkeers-
plein van Veilig Verkeer Neder-
land (VVN)  en Shell komt op 20 
en 21 maart naar Vorden. Op het 
terrein van Autobedrijf Groot 
Jebbink worden leerlingen van 
De Dorpsschool, Het Hoge, De 
Kraanvogel en De Vordering uit 
groep 4, 5 en 6 vertrouwd ge-
maakt met verkeerssituaties en 
regels die gelden in het verkeer. 
Het plein is een gezamenlijk ini-
tiatief om de verkeersveiligheid 
bij basisschoolleerlingen te ver-
groten.

“Wij willen graag voor u als consu-
ment een fantastische supermarkt 
neerzetten waarbij wij uw mening 
graag willen weten. Graag zouden wij 
willen dat u meedoet aan ons consu-
mentenonderzoek”, zo laat Groten-
huis weten.

Dat kan op 2 manieren:
1. U kunt uw mening en ideeën mel-
den via internet (zie advertentie in 
het Contact).
2. In de C1000 winkel liggen vragen-
formulieren.
 

Het invullen van dit consumenten-
onderzoek kost hooguit 10 minuten. 
“Laten we er samen een prachtige Al-
bert Heijn supermarkt van maken.”

C1000 Grotenhuys wordt Albert 
Heijn Grotenhuys
Vorden - C1000 Supermarkt Grotenhuys wordt in de toekomst Albert 
Heijn. Dat dit veel veranderingen voor hen maar ook voor de klant 
met zich meebrengt zal duidelijk zijn.

Voor de vrijwilligers een hele klus 
want men wil het kippenhok, bestra-
ting, struiken en plantjes zo mooi 
mogelijk maken. Dit met de bedoe-
ling de bewoners komende zomer zo-
veel mogelijk buiten te kunnen laten 
genieten.

Stichting 
Wehme 
activiteiten 
aan de slag
Vorden - In het kader van de 
vrijwilligersactie NLdoet van het 
Oranjefonds, gaat een aantal vrij-
willigers van de Stichting Wehme 
activiteiten vrijdag 21 maart en 
zaterdag 22 maart aan de slag in 
de tuin van de Hackforterhof en 
de Delle.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

 

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

Bij de Plus parkeert u voor de deur!

Geldig 17 t/m 22 maart

Grolsch Pils
pijpje 
per fl es 33 cl

™13.99

10.49

Scheffer maakt keuken- 
wensen betaalbaar

15% BTW 
besparen

RENOVATIEVOORDEEL 
VOOR HET LAGE BTW-TARIEF

Zelhem Gildenweg 1  l  Tel. 0314 623658

Kijk snel op www.schefferkeukens.nl

OP DE HELE KEUKEN*

*Vraag naar de voorwaarden
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kijk voor het volledige verkiezingsprogramma op 
www.pvdabronckhorst.nl

 
www.d66bronckhorst.nl 



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de  
Auteurswet als het databankrecht. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws op 
www.contact.nl
Daar vindt u ook 
de volledige 
inhoud van deze 
krant en het 
 openbare archief.

! nnp

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

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

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

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

Tandarts
Zaterdag 22 en zondag 23 maart, F.A. Kuijl, Lochem, 
tel. (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten 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 openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 
ons calamiteitennummer (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-hulpmiddelen 
zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 
tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 
75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 
eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 
Eerbeek - Brummen.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 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 Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 

voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 
Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 

Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donderdag 

10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

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

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-

verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 02 00

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 23 maart, 10.00 uur, ds. Wilma Onderwaater uit Aalten.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 maart, 10.00 uur, ds. H. Westerink. 

  

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 23 maart, 10.00 uur, ds. Seelemeijer.

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 maart, 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 

em. - priester. 

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 maart, 17.00 uur Eucharistieviering, vg. Pastoor 

F. Hogenelst. 

Weekenddiensten

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43

Alleen op afspraak.

Te huur gevraagd voor dubbele

bewoning (niet tijdelijk): huis in

het buitengebied van Vorden.

Tel. 0575-556830.

U kunt nu ook al uw aankopen doen van stofzuiger tot 
wasmachine bij www.installatiebedrijf-altena.nl 

klik webwinkel.

graag ontvangen wij u hier,
Installatiebedrijf Altena

Borculoseweg 9
Ruurlo

Dagmenu’s 19 maart t/m 25 maart
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 
uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 19 maart
Tomatensoep/Sukadevlees in jus met aardappelpuree en 
rode kool

Donderdag  20 maart
Karbonade de Rotonde met frieten en rauwkostsalade/ Vanille 
pudding met slagroom

Vrijdag  21 maart 
Minestronesoep/ Pangafilet op Oosterse wijze, met rijst en 
groente

Zaterdag  22 maart (alleen afhalen / bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade/ 
IJs met slagroom 

Maandag 24 maart
Gesloten

Dinsdag 25 maart
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Kringloop De Boedelhof

enkweg 17b Vorden

di t/m vrij 9.00 - 17.00

zaterdag 9.00 - 16.00

Laatste zat vd maand

magazijnverkoop

T. 0575-555456

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

De hele maand maart

Daar word je vrolijk van!

GRATIS
thuis!

jouw 

bestelling

STONEVALLEY 25 jaar 

Vr. 28 mrt - 20.30 u. 

Za. 29 mrt - 20.30 u.

’t Zwaantje, L’voorde. 

€ 16,- per concert 

0544373701/0543474343 

stonevalley@hotmail.nl 

www.stonevalley.eu

Grote balen tarwe stro, voer 

kwaliteit en kleine baaltjes 

hooi. Voor bestellen even 

bellen: (06) 5194 6908 

J. Gosselink. Kan zonodig be-

zorgd worden.

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16, 

(06) 51 60 15 16.

Voor al uw tuinwerkzaamhe-

den, frezen of ploegen van 

groente tuin, klein of groot of

met de hand gespit bel dan 

naar 06 - 81592702. R. Derk-

sen, straal tot 15 km. Tegen 

een geringe vergoeding.

Zaterdag
22 maart
LIVE ON STATE:

Real time 
Showband

Discotheek 
ook geopend!

Te huur: woonboerderij in bui-

tengebied van Steenderen. evt. 

paardenbox of opslagruimte.

tel. 06-17968843



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

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl

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
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 sukadelapjes

GRATIS flesje bier

SPECIAL

Tasty tomaatje

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbief

GRATIS 100 gram selleriesalade

KEURSLAGERKOOPJE

Stroganoff burgers +
gehaktballen

2 x 4 stuks 650

MAALTIJDIDEE

Saucijzenbroodjes

per stuk 125
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax 0575-55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Het diepste verdriet wordt zo dikwijls verzwegen,
voor het diepste geluk schieten woorden tekort,

wij zijn met ons diepste verlangen verlegen,
   waar het liefste bezit slechts herinnering wordt. 

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos

Op jonge leeftijd hebben wij geheel onverwacht 
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 

onze zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom 

Bert Nijhof

echtgenoot van Nanda Mombarg

* 22 juli 1966 † 7 maart 2014

Bert overleed in de leeftijd van 47 jaar

 Vorden: Nanda Mombarg
   
 Lochem: pa en ma Nijhof
 Lochem:  Henk en Janet
 Neede:  Gerrit en Diana
 Borculo:  Erna en Bert
 Borculo:  André en Renate
   neefjes en nichtjes
 Vorden: pa en ma Mombarg
 Hengelo (Gld):  René en Marianne
 Vorden:  Arjan en Dianne
   neefjes en nichtjes
   
De Laegte 28, 7251 VM Vorden 
  
De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

De goede gedachtenis blijft
 

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat 

wij hebben ervaren na het overlijden van onze 

moeder, schoonmoeder en oma
 

Annie Woltering - Eijkelkamp
 

Uw aanwezigheid, de mooie bloemen, de lieve 

woorden, brieven en kaarten hebben ons erg 

goed gedaan en zijn een grote steun.

 

Johanna Groenewegen - Woltering

Leo Groenewegen

 

Edwin Woltering

Monique Janssen

    Anne en Sander

   Floor

    Diede

 

Vorden, maart 2014 

Vanadis  Uitvaartverzorging

Uitvaartinformatiedag 
zaterdag 5 april van 10.00 tot 17.00 uur, 

Marspoortstraat 18  Zutphen. 
 

Een traditionele uitvaartdienst, een crematie in stilte, een groots afscheid,
 begraven op een Natuurbegraafplaats, een Achterhoekse kist, 
een Fair-Trade mand, biologische catering, uitvaart op locatie

www.vanadis.nl         Frank Dekker & Arnoud de Bruïne

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Vorden
Het Jebbink 4a, Vorden
www.monuta.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 

eigen wensen te bespreken. 

Wij denken graag met u mee.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



Marcel is aangetreden als voorzit-
ter, drie weken nadat hij in ons dorp 
kwam wonen. Het was misschien 
“achteraf” verstandig geweest, als 
hij zich eerst grondig in ons dorp 
had verdiept. Met alle gewoonten en 
gebruiken en bovenal in de saamho-
righeid binnen ons dorp die al lang 
voor zijn aantreden aanwezig was. 
Dat de VOV, tot het aantreden van 
Marcel Leferink een “veredelde win-
keliersvereniging was”doet tekort 
aan alle mensen die in het verleden 
hebben bijgedragen aan deze VOV.  
Een nieuw bestuur en dus voorzit-
ter, brengt een andere koers met zich 
mee, om nu direct te stellen, dat al-
les onder Marcel zijn leiding vele 
malen beter is geworden, gaat mij te 
ver. Het klopt, dat van de “veredelde 
winkeliers vereniging”weinig meer 
over is en dat de VOV veel groter is 
geworden in leden aantal. Dat veel 
van deze nieuwe leden in het bui-
tengebied hun bedrijf uitoefenen, 
geeft tevens direct zicht op verschil-
len in belangen tussen de bedrijven/
winkels in het centrum van Vorden 
en bedrijven in het buitengebied. 
Hierdoor zijn veel “winkeliers”geen 
lid meer van deze VOV. Simpelweg, 
omdat zij zich niet konden vinden in 
het gevoerde beleid en/of de deuren 
hebben moeten sluiten, na de reali-
satie van Het Centrum Plan. Natuur-
lijk, het dorp Vorden, ziet er na de 
herstructurering , aantrekkelijk uit. 
Maar voor de dorpbewoners, met 
name onze ouderen, is het niet direct 
een verbetering. Voor de fietser, is 
het ronduit veel gevaarlijker gewor-
den door versmalling van de wegen. 
De blauwe zone is zeer onduidelijk, 
gezien de vele plekken in ons dorp 

waar men wel mag staan zonder een 
blauwe kaart achter de voorruit van 
de auto. Maar waar nu wel en waar 
niet. Het kan toch niet de bedoe-
ling zijn, dat indien men op vrijdag 
de weekmarkt bezoekt en de auto 
parkeert in de Kerkstraat, waar alle 
ruimte is, dat je dan bij terugkomst 
bij de auto een bekeuring aantreft 
van € 90,00. En dit mede, daar er voor 
de intrede van de blauwe zone, nooit 
een parkeerprobleem is geweest. Wil 
men ons mooie dorp naar de toe-
komst toe aantrekkelijk houden voor 
de dorpbewoner en voor de toerist, 
dan moeten wij er met name voor 
zorgen, dat het winkelbestand mini-
maal op de huidige sterkte blijft. Hier 
ligt een zware taak voor de nieuw te 
benoemen voorzitter en de overige 
bestuursleden van de VOV. Het is nu 
belangrijker dan ooit, om met name 
“de veredelde winkeliers”in ons dorp 
weer bij elkaar om tafel te krijgen 
en na te denken hoe wij de mensen 
binnen Vorden kunnen houden. Nu 
wijken veel mensen uit naar omrin-
gende dorpen, waar men geen risico 
loopt op een parkeer bon. Triest om 
te constateren, dat wij al een aantal 
winkels kwijt zijn, door economische 
omstandigheden maar ook door een 
jaar van zeer slechte bereikbaarheid 
i.v.m. de herstructurering van ons 
dorp. Het doet mij pijn in mijn hart, 
dat hardwerkende mensen, vaak met 
al vele jaren een goed lopend bedrijf/
winkel nu afgeschilderd worden als” 
geen ondernemer, en mensen waar 
privézaken een grote rol spelen”. Dit 
is niet VOV voorzitter waardig.

Annet Barendsen
Vorden

Laat ik voorop stellen, dat Marcel Leferink als voorzitter van de VOV, 
op veel punten goed werk heeft verricht. Toch heb ik, na het lezen van 
de voorpagina van Het Contact van afgelopen week, geheel tegen mijn 
gewoonte in, behoefte om hierop te reageren.

Reactie op interview met
Marcel Leferink

Schoppers Sport & Groen: 
Onbezorgd genieten van uw groen, 
daar staat Schoppers Sport & Groen 
voor! Schoppers Sport en Groen is 
een adviesbureau dat gevestigd is in 
Vorden. Eigenaar van het bedrijf is 
Marnix Schoppers, Schoppers Sport 
& Groen is opgericht uit de overtui-
ging dat er behoefte is aan een on-
derneming met een brede kennis 
van groen. Dicht bij de klant staan 
en aantoonbare meerwaarde leveren 
zijn voor Schoppers Sport & Groen 
belangrijke uitgangspunten. 
Schoppers Sport & Groen heeft ja-
renlange ervaring op het gebied van 
bemesting, gazons en sportvelden en 
geeft advies aan particulieren, sport-
verenigingen en organisaties. Schop-
pers Sport & Groen adviseert bijvoor-
beeld aan een aantal profclubs over 
het veldonderhoud . Of het nu gaat 
om aanleg, advies of renovaties, alles 
kan. 

Meer informatie: 
www.schopperssportengroen.nl.

Op de bovengenoemde zaterdagen 
kunt u gratis uw grond laten testen 
op pH-waarde (zuurgraad) en bemes-
tingswaarde. Hieruit volgt een per-
soonlijk advies op maat waarmee u 
direct aan de slag kunt en snel resul-
taat kunt zien. 
Om het ontzorgen compleet te ma-
ken biedt Welkoop Vorden in samen-
werking met de organisatie van het 
Wim Kuijpertoernooi zelfs hulp tot 
ín de tuin! Wat houdt deze samen-
werking in? Op afspraak komt er ie-
mand bij u om u hulp te bieden bij 
het verticuteren, het afvoeren van uw 
gazonafval, het rollen van het gazon 
en bij het zaaien en bemesten van uw 
gazon. Ook wordt de verticuteerma-
chine beschikbaar gesteld. Voor de 
volledige spelregels en kosten kunt u 
terecht bij Welkoop Vorden.
Om u optimaal de kans te bieden 
onze winkel te bezoeken zijn de ope-
ningstijden per 1 maart verruimd. 
Zo zijn wij op vrijdagavond weer ge-
opend tot 20.00 uur en op zaterdag 
tot 18.00 uur.
Natuurlijk staat het team van Wel-
koop Vorden ook buiten de Gazon- en 
Tuindagen met hulp en advies voor 
u klaar!

Advertorial

Welkoop Vorden Gazon en 
Tuin ontzorgplan
Welkoop Vorden en Schoppers 
Sport & Groen organiseren sa-
men de Gazon- en Tuindagen op 
22 maart, 29 maart en 5 april. 
Bezoekers kunnen dankzij deze 
samenwerking voor alle vragen 
terecht over bemesting en on-
derhoud van tuin en gazon bij de 
Welkoop in Vorden.

Het is een 3-daagse tocht voor zo-
wel menners als ruiters die door de 
prachtige omgeving van  deze Achter-
hoekse gemeente voert. De opzet is 
om in een gemoedelijke, rustige sfeer 
de mooiste plekjes uit de gemeente 
Bronckhorst te ontdekken. Het is een 

zeer gevarieerd landschap met bosge-
bieden, landerijen, kastelen en uiter-
waarden dat zich erg goed leent om 
een aantal dagen op een ontspannen 
manier met de ruiter- of mensport in 
de natuur bezig te zijn.
De leden van de menvereniging ken-

nen natuurlijk de mooiste plekjes in
hun woonomgeving en zijn er trots
op dat ze deze in de verschillende 
routes op mogen nemen. Er zijn weg-
getjes opgenomen die normaal niet
toegankelijk zijn maar speciaal voor
dit evenement opengesteld worden
door de Landgoedeigenaren. 
De deelnemers worden zoveel als mo-
gelijk is vrij gelaten om te rijden wan-
neer zij willen. De start is elke dag
tussen 11.00 uur en 12.30 uur. Het se-
cretariaat sluit om 18.00 uur. Hoewel
het zeker de moeite waard is om alle
3 routes te rijden kunnen de deelne-
mers ook volstaan met 1 of 2 routes
te rijden. De afstanden zijn ongeveer
30 km per dag en er is voldoende ver-
keersbegeleiding aanwezig.  
Het bekende paarden evenementen-
terrein de Hietmaat in de voormalige
gemeente Hengelo is het dagelijks
start- en eindpunt van de tocht. Van
hieruit zijn alle routes uitgezet; vrij-
dags richting Vorden, zaterdags blijft
men in de omgeving Hengelo en zon-
dags gaan wij naar Zelhem.
De afgelopen jaren hebben wij ge-
merkt dat er zeker ook belangstelling
is voor deze rit van mensen die er een
vakantietocht van willen maken. De
mogelijkheden voor overnachtingen
met pensionstalling voor paarden in
de gemeente Bronckhorst is groot. U
kunt vele adressen op de site van de
VVV vinden.

Voor meer informatie en aanmelding
kunt u terecht op de website van de
Stichting Bronckhorster Paarden-
meerdaagse:
www.bronckhorsterpaardenmeer-
daagse.nl

Bronckhorster Paardenmeerdaagse

Bronckhorst - Na de gemeentelijke herindeling in 2005 hebben de 
menverenigingen in Vorden, Hengelo en Zelhem gezamenlijk getracht 
de paardensport in hun nieuw gevormde gemeente een extra impuls 
te geven. Dit heeft in 2009 geresulteerd in de 1ste Bronckhorster Paar-
denmeerdaagse in de geschiedenis  van de gemeente Bronckhorst. In-
middels is het 2014 en zal de 6e editie plaats vinden op 23, 24 en 25 
mei.

Foto: Theo Janssen

De stichting beheert de 135 jaar oude 
windmolen en sinds een paar jaar het 
daarbij behorende Bakkerijmuseum. 
Het bedrijf van de familie Nijendijk 
rond de Warkense molen bestond 
vroeger uit de molen met een veevoe-
derbedrijf, een eigen bakkerij en hun 
boerenbedrijf. In het bakkerijmuse-
um staat nu de authentieke ongeveer 
100 jaar oude en werkende bakkers-
oven die gestookt wordt met takken-
bossen. De oven is verplaatst naar 
het museum. Verder vindt men er 
talloze gereedschappen en machines 
van de bakker uit de vorige eeuw en 
een nostalgisch bakkerswinkeltje. De 
doelstelling van de stichting is de mo-
len en het museum zoveel mogelijk 
in werkende staat aan het publiek te 

tonen; een draaiende en malende mo-
len en een museum waar demonstra-
ties gegeven en broodjes gebakken 
worden. Zie www.warkensemolen.nl. 
Het Oranje Fonds organiseert NLdoet 
op 21 en 22 maart 2014, samen met 
duizenden andere organisaties in het 
land. Dit is de jaarlijkse nationale vrij-
willigersactie van het Oranje Fonds, 
voor alle vrijwilligers (in spé) van 
Nederland. In Zutphen en omgeving 
zijn door ± 20 organisaties klussen 
aangeboden waarvoor via NLdoet vrij-
willigers gevraagd worden. Zie www.
nldoet.nl. 
Het nieuwe seizoen van het Bakke-
rijmuseum start half april. Het muse-
um is gevestigd in een gerestaureerde 
oude stoltenberg en die is niet echt 

stofdicht en stofvrij. Dit betekent dat
voor de start van het seizoen het bak-
kerijmuseum zelf en de voorwerpen
daarin schoongemaakt moeten wor-
den. De buitenkant van het museum
bestaat uit zwart geteerde planken.
Die moeten voorzien worden van een
nieuwe laag teer. Dit gebeurt gewoon
met een blokkwast en een ronde 
kwast. Bij de molen moet de weeg,
dat is de wit geschilderde houten on-
derkant van de molen, en het witte 
hekwerk rondom de molen schoon-
gemaakt worden. Verder zijn er klei-
ne schilder-klusjes zoals de kruipalen
en mogelijk het kruirad. Tussen de 
molen en het museum moet ook nog
wat oude rommel afgebroken en op-
geruimd worden. 

NLdoet is de grootste vrijwilligersac-
tie van Nederland. Al die vrijwilligers
vormen het kloppende hart van tallo-
ze sociale initiatieven. In 2013 waren
ruim 310.000 Nederlanders actief bij
ruim 8400 klussen. Het Oranjefonds
hoopt in 2014 op nog meer klussen
en participerende vrijwilligers.

Jubilerende Rotary teert 
Bakkerijmuseum Warkense molen
Vorden - Stichting Warkense Molen doet dit jaar ook mee aan NLdoet 
op zaterdag 22 maart. De Stichting heeft een aantal klussen aange-
meld via het Oranje Fonds en daar heeft de Rotaryclub Zutphen op 
ingeschreven. Dezelfde dag viert de Rotaryclub Zutphen haar 85-jarige 
bestaan en doet dat door onder andere de buitenkant van het Bak-
kerijmuseum opnieuw te teren. Dan doen zij met 24 personen, aange-
vuld met vrijwilligers van de Stichting Warkense Molen. Contactper-
soon van de Rotaryclub is Anton Gijselhart info@rotaryZuptghen.nl

Vorden -  De afgelopen weken stond
voor de peuters van peuterspeelzaal
Ot en Sien alles in het kader van het
thema “Brandweer”: knutselen, zin-
gen en spelletjes en als kers op de
taart mochten alle peutergroepen
op bezoek bij de brandweerkazerne
in Vorden. 
Daar vertelde een brandweermevrouw 
over het werk en een brandweerman
trok zijn pak aan. Ook kregen de peuters
bij de kazerne de brandweerwagens en 
inhoud te zien.
Sommige peuters hebben in een echt
brandweerpak gestaan en natuurlijk
hoort daar een helm bij. Het mooiste 
moment was voor de peuters toch wel
om in de wagen te mogen zitten , eerst
achterin en vervolgens ook nog achter
het stuur.
Een ochtend om nooit te vergeten en er
werd later bij de PSZ en thuis nog veel 
over nagepraat. Geweldig hoe de brand-
weer dit voor de peuters heeft opgepakt!

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Warm onthaal bij brandweerkazerne Vorden

Cursussen en workshops
Wilt u een drukbezochte workshop of cursus? Plaats dan een advertorial 
in deze krant. Vraag naar onze aantrekkelijke tarieven!
advertentie@contact.nl / (0575) 55 10 10



d o b b e l  e e n  g r a t i s  t a n k  v a n  p i e t  p a u l u s m a
  d o n d e r d a g  2 0  m a a r t  t u s s e n  1 6  -  1 7  u u r

Deze actie is alleen geldig op het Firezone tankstation in Steenderen. Kijk voor meer informatie op www.firezone.nl

steenderen
Hoge Wesselink 2 

Bij Autobedrijf Melgers

d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

200
stations!

weg naarop

win!
like firezoneNL op facebook

Maak kans op een 
tankpas t.w.v. 100 euro



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

“Toen ik zeven jaar geleden gevraagd 
werd om het voorzitterschap op mij 
te nemen, trof ik een goed georgani-
seerde club met een uitstekend be-
stuur. Een man als bijvoorbeeld Jelte 
Brandenburg heeft in de beginjaren 
en daarna veel werk verzet. Momen-
teel hebben we een afdeling met bijna 
500 leden en die betekent veel voor 
de ouderen in onze samenleving”, zo 
zegt Krijn van der Heijden. 
In een tijd waarbij veel verenigingen 
problemen hebben met het vinden 
van bijvoorbeeld bestuursleden, geldt 
bij de ANBO het tegenovergestelde. 
“Ondanks de gemiddelde hoge leef-
tijd, de grootste groep is tachtig jaar 
en ouder, hebben wij tot op heden 
geen problemen met het op peil hou-
den van het bestuur. Zo is in mijn 
geval Jan Berenpas voorgedragen om 
voortaan de voorzittershamer te han-
teren. Natuurlijk vallen er jaarlijks, 
gezien de leeftijden, leden af maar 
komen er gelukkig ook steeds weer 
nieuwe leden bij. Wat dat betreft ben 
ik richting de toekomst van de ANBO 
zeer positief gestemd”, zo zegt hij. 

Wat hem wel pijn doet is het landelijk 
beeld dat over ouderen bestaat. “Het 
dreigt een vergeten groep te worden, 
hetgeen wel blijkt uit het feit dat bij 
de aanstaande gemeenteraad -verkie-
zingen in diverse gemeenten in Ne-
derland een ouderenpartij meedoet. 
Het hoofdbestuur van ANBO Neder-
land geeft overigens veel goede advie-
zen aan de overheid. Wat dat betreft 
kan een minister c.q. staatssecretaris 
niet zomaar een bond met 180.000 
leden negeren. We hadden onlangs 
bij onze ANBO een themamiddag 
waarbij uitleg werd gegeven over de 
thuiszorg en de zorg in het algemeen. 
Daarvoor bestond een goede belang-
stelling. Trouwens een onderwerp 
dat alle ouderen in ons land raakt”, 
zo zegt Krijn van der Heijden. 
ANBO Vorden organiseert jaarlijks 

circa acht bijeenkomsten, waarbij 
o.m. streek- en dialectlezingen, als-
mede een muzikale middag het qua 
belangstelling altijd goed doen. Krijn 
roemt de samenwerking met de an-
dere ouderenbond in Vorden, de 
PCOB. Zelf stond hij aan de wieg van 
het seniorenconvent. Daarover zegt 
hij: “ In dit convent werken alle ou-
derenbonden in de gemeente Bronck-
horst samen (ANBO, PCOB en KBO). 
Wij behartigen de belangen van ALLE 
ouderen in de gemeente en hebben 

regulier overleg met de wethouder”, 
zo zegt hij. Hoewel geen voorzitter 
meer, blijft Krijn van der Heijden 
wel bij ANBO Vorden middels het 
verzorgen van het maandbulletin, 
betrokken. In het verleden heeft de 
Vordenaar enkele boeken geschreven 
en heeft hij plannen voor een vol-
gend boek. “ Dat speelt zich af in de 
sfeer van een “fictieve” gemeente, het 
wordt een spannende roman, meer 
wil ik er nog niet over verklappen”, 
zo zegt hij lachend.

Scheidend voorzitter Krijn van der Heijden

ANBO blijft belangrijk voor ouderen 
in Vorden
Vorden - Krijn van der Heijden 
neemt met een goed gevoel af-
scheid als voorzitter van de plaat-
selijke ANBO waarbij hij het zil-
veren jubileum als het absolute 
hoogtepunt heeft ervaren.

Aan de hand van een powerpoint pre-
sentatie vertelt Fenny de Heus onder 
meer over de geschiedenis van lin-
nengoed door de eeuwen heen. Het 
bezitten van een goed gevulde en 
mooi ingerichte kast was eeuwen-
lang de trots van vrouwen! Naast een 
overzicht over het ontstaan en het 
gebruik van linnengoed komt ook 
“het getob achter de tobbe”, de oude 
was- en strijkmethodes aan bod die 
herinneringen zullen oproepen aan 
de intensieve en harde arbeid uit de 
tijd voor de wasmachine. Natuurlijk 
komen er ook veel prachtige damast 
geweven tafellakens en servetten, 
slopen met kant, lakens met sierlijke 
monogrammen en antieke keuken-
doeken uit de kasten om te bekijken.

Seniorensoos  
Vierakker-Wichmond
Vierakker - Seniorensoos Vierakker-Wichmond krijgt dinsdagmiddag
25 maart bezoek van Fenny de Heus. Zij zal in het Lugerusgebouw
(aanvang 14.30 uur) een presentatie verzorgen met als titel “De draad
en het verhaal”. Alle 60-plussers uit de omgeving zijn welkom.

De gemeente heeft in januari aange-
kondigd een omgevingsvergunning 
te willen verlenen, hoewel dit strijdig 
is met de geldende regels. In het be-
stemmingsplan staat dat het om ‘bos 
met grote landschappelijke waarden’ 
en om ‘agrarisch gebied met natuur- 
en landschapswaarden’ gaat. In het 
bos is jarenlang illegaal gecrosst. In 
de zomer van 2012 heeft de gemeen-
te Bronckhorst zelf het crossen verbo-
den omdat de baan niet voldoet aan 
de eisen en omdat de motorclub geen 
vergunning heeft. De afgelopen twee 
jaar is er niet meer gecrosst.

Het Comité Crossbaan Nee verzet 
zich tegen de plannen om een nieuw 
circuit aan te leggen dat grotendeels 

buiten het bos komt te liggen en dat
vier keer zo groot moet worden als 
het oude baantje. De motorclub wil
hier met 34 motoren tegelijk in de
baan. “Er zijn metershoge spring-
schansen ingetekend, een springtafel,
tribunes, wc’s en een ruim 200 meter
lange geluidswal die vier meter de 
hoogte in gaat. Van het oude oefen-
veldje voor de jeugd is geen sprake 
meer. Er is een professionele baan
ingepland die hoorbaar zal zijn tot in
het dorp Vorden.”
Zeker 22 direct omwonenden hebben
een bezwaarschrift ingediend bij de 
gemeente Bronckhorst. Het Comité
Crossbaan Nee zal zich tot het uiter-
ste inspannen om de plannen van ta-
fel te krijgen.

Omwonenden bundelen krachten tegen illegaal motorcrosscircuit 

‘Geen gecross in het 
Deldense bos’
Delden - Bewoners rondom het illegale crossterrein aan de Delden-
sebroekweg in het buitengebied tussen Vorden en Hengelo hebben 
het Comité Crossbaan Nee opgericht. Omwonenden protesteren tegen
plannen van de gemeente Bronckhorst om de plaatselijke motorclub
een vergunning te geven om op zaterdagmiddag en dinsdagavond te
mogen crossen. Het Comité Crossbaan Nee heeft borden langs de Hen-
geloseweg geplaatst om aandacht te vragen voor deze zaak.

Uitnodiging 
Algemene Ledenjaarvergadering 2014.

Geacht lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene 
ledenvergadering.

Datum:   26 maart 2014.
Aanvang:  19.30 uur.
Plaats:   Dorpscentrum Vorden.

Agenda
 1.  Opening.
 2.  Mededelingen.
 3.  Notulen vorige ledenvergadering.
 4.  Jaarverslag 2013.
 5.  Financieel verslag 2013 en begroting 2014.
 6.  Verslag kascontrole-commissie.
 7.  Verkiezing nieuw lid kascontrole-commissie.
 8.  Rondvraag.
 9.  Sluiting.

De notulen/verslagen genoemd onder agenda-
punten 3 en 4 zijn een week voor aanvang van 
de jaarvergadering via het secretariaat op te 
vragen.
Overige documenten zijn tijdens de jaarvergade-
ring ter inzage.

Er is dit jaar niemand aftredend. Voor het jaar 
2014 staan 2 vacatures die nog niet ingevuld 
zijn.

Meer informatie op onze website: 
www.huurdershevo.nl.

Jan ten Barge,
secretaris

22 maart
Aanmeldingsdag verjongingskuur.
10 jaar jonger in 10 weken!
 

Op 22 maart is de salon geopend van 10.00-13.00 en 

0573-789044.

Nagel- en schoonheidssalon Melanie Internet:

7261 BG Ruurlo E-mail:
T. 0573-789044 info@salon-melanie.nl

Melanie
26 maart

Verzorging, verbetering en ontspanning

10 jaar jonger
in 10 weken!
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Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

geeft yogalessen in kleine groepen te Zelhem.

Mooi weer: dan hebben wij heerlijk buiten-yoga
Kom een GRATIS PROEFLES volgen

in maart 2014.

(s.v.p. vooraf aanmelden)
www.yogacentrumrenee.nl

tel. 0314-62 57 52 / 06-222 44 893

Yoga Centrum Renée

VLIJTSTRAAT 11, DOETINCHEM   T. 0314-622308  INFO@CESARKOZIJNEN.NL  WWW.CESARKOZIJNEN.NL  
SHOWROOM ELKE WERKDAG OPEN 9.00-17.00 UUR ZATERDAG 9.00 - 13.00 UUR

KUNSTSTOF KOZIJNEN, RAMEN, 
DEUREN, ROLLUIKEN EN SCREENS
VOLLEDIG MAATWERK UIT EIGEN 
PRODUCTIE EN VAKKUNDIGE MONTAGE!

UIT EIGEN PRODUCTIE

 OOK HVL

OPEN DAGEN 29+30 MAART 11.00-17.00 UUR 
KOM NAAR ONZE SHOWROOM EN BEKIJK TEVENS ONZE DRAAIENDE PRODUCTIE-AFDELING!

TEVENS 

INFORMATIESTAND

ZONNEPANELEN

0.99
v   van 1.89

0.75
v   van 1.45

48%
goedkoper

14%
goedkoper

14%
goedkoper

48%
goedkoper

1.19
v   van 1.39

1.09
v   van 1.19

1.69
v   van 1.79

1.69
v   van 1.89

1.49
v   van 1.59

2.69
v   van 2.79

1.09
v   van 1.15

0.85
v   van 0.99

0.85
v   van 0.89

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 19-03-2014*

Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 19-03-2014 t/m dinsdag 25-03-2014.

Handsinaas-
appelen
2 kilo

Paprika’s 
3 kleuren
3 stuks

VERLAGINGEN
PRIJS

Rijstwafels 
3x 3 stuks.

Franse 
frites
1 kg

Extra volkoren
800 g

Gezichtsreinigingsdoekjes
2x 25 stuks.

Babyverzorgingsdoekjes
2x 80 stuks.

Chocolade-
melk
1 l

Pannenkoeken of 
poffertjes
415-600 g

Bakkersbroodjes
8 stuks.

Roomboter
250 g
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OERRR-KRACHTEN IN DE NATUUR
Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

De inrichting van uw keuken, badkamer en woonkamer is onlosmakelijk verbonden met 

uw persoonlijke stijl en sfeer. Met Bouwcenter HCI kiest u dié keuken, badkamer of vloer 

die bij u past. Die aansluit bij uw eigen wensen. Deze maand doet u dit extra voordelig 

want bij HCI betaalt u de gehele maand maart geen BTW op keukens, badkamers of 

tegels! Deze actie is geldig tot en met 29 maart 2014. Geldt niet op de montage of 

icm andere aanbiedingen. Kijk voor meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl.

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.binnenhuiscenter.nl

Betaal GEEN BTW!   

Wij verkopen 

geen keukens in 

Zevenaar

Let op:

IJssel
computerservice

*

*

ZONDAG 6 APRIL 2014 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

WINKELS OPEN

SMOKS
MARKT
M E T  K O F F E R B A K V E R K O O P

Demonstratie:
Spinning en workshop voor kinderen door sportcentrum Aerofitt

Roofvogelshow van Joanne van Zadelhoff
Muziek: D.J. = van Elk

Dweilorkest de Eierjongens, www.eierjongens.nl
Animatie: Straatteather, jongleren met fakkels.

Vliegende “heksen” op bezems door de straat www.jovelenterainment.nl
Luchtkussen: funverhuurhallen.nl

Aanmelden voor de kofferbakverkoop:
Jan Heerink, 06-53154507 of zelhem@weevers.nl
Inschrijven: vooraf f10,-; op de dag zelf f15,-

ASPERGES
Het aftellen is begonnen.

Maak kans op de eerste 
kilo asperges gratis!!
Kom langs, schrijf je in en 

probeer de juiste begindatum 
van ons asperge-seizoen te 

voorspellen. 

Ook uw adres voor een origineel 
 pakket voor o.a. Kerst, bruiloft, 

enz.
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De stellingen waren niet mis: ‘Alle 
winkels mogen zelf weten of ze op 
zondag open zijn’, ‘Basisscholen met 
minder dan 100 leerlingen moeten 
dicht’ en ‘Jongeren moeten vanaf 
10 jaar mogen stemmen’. Raads- en 
commissieleden oefenden op de deel-
nemende scholen met de kinderen 
in debatteren en zij kregen hiervoor 
een aardigheidje uitgereikt. Als eer-
ste werd de publieksprijs uitgereikt, 
een flink gevulde snoeppot.
De juryleden waren Evelien van der 
Molen van het Nederlands Debat In-
stituut, wethouder Josephine Stef-

fens en oud-wethouder Ab Boers. Zij 
hadden de taak om de debatten te 
beoordelen. De debatten werden ge-
leid door Arthur Noordhuis, senior 
trainer van het Nederlands Debat In-
stituut.
“Debatteren is heel spannend,” zei 
Ab Boers. “Complimenten! Een ar-
gument moet je brengen, laten zien 
en voelen en daar zijn een aantal van 
jullie in geslaagd.” Josephine Steffens 
vond dat de groep goed omging met 
feedback. “Ik hoorde al dat volwasse-
nen nog veel kunnen leren van kin-
deren en ik geloof echt dat het zo is. 

Ons advies pakten jullie heel snel op 
en deden met veel passie jullie pre-
sentatie. Helemaal geweldig!” Evelien 
van der Molen vult aan: “Het derde 
onderdeel waar we op letten, was 
teamwork. Dat heeft het voor ons 
nog moeilijker gemaakt. Maar we za-
gen echt dat het werkt als je elkaar 
helpt en ondersteunt in argumenten 
en die ook uitlegt.”
Josephine maakte na een groot ap-
plaus voor de beide debatteams de 
winnaars bekend. Met een gering 
verschil viel de keuze op Team Steen-
uil, Vordering, J.Ligthart en Pierson. 
Burgemeester Aalderink deelde de 
prijzen uit. “Het is me opgevallen 
hoe goed en hoe snel jullie konden 
reageren. Dat is fantastisch! Ik wil 
alle leerlingen en deelnemers aan de 
voorrondes bedanken voor hun inzet. 
Ik hoop dat jullie er voldoende in-
spiratie uitgehaald hebben om over 
twee jaar weer mee te doen,” aldus de 
burgemeester in zijn slotwoord. De 
gemeenteraad van Bronckhorst heeft 
besloten structureel geld te reserve-
ren voor het tweejaarlijkse debattoer-
nooi. Het is uniek in Nederland dat 
een gemeente dit organiseert.
Burgemeester vroeg nog applaus 
voor de jury, het Nederlands Debat 
Instituut en de werknemers van de 
gemeente. Hij genoot van het en-
thousiasme van het winnende team. 
“Geniet ervan en ga naar het volgen-
de debat. Ik hoop dat jullie daar ook 
leuke dingen zullen meemaken.”
De deelnemende scholen van het 
winnende team van deze middag, 
gaan naar het volgende debat op 
zaterdag 12 april in Maarssen. Elke 
school vormt een team van vijf leer-
lingen die voor zichzelf debatteren.
Foto’s van deze middag staan op 
www.contact.nl.

Finale debattoernooi in gemeentehuis Bronckhorst

Team Steenuil, Vordering, J. Ligthart en 
Pierson wint

Hengelo - Vrijdagmiddag 14 maart werd in het gemeentehuis van 
Bronckhorst de finale gehouden van het debattoernooi, georganiseerd 
door de gemeente. Drie stellingen stonden op het programma en de 
teams lieten geducht van zich horen in de voor en tegen argumenten. 
Tot slot won het team met deelnemers van De Steenuil uit Steenderen, 
De Vordering Vorden, Jan Ligthartschool Zelhem en Piersonschool De 
Orka’s uit Hengelo.

Slotwoord van burgemeester Aalderink na een spannend debattoernooi finale.

Deze vier ondernemers hebben veel 
met elkaar gemeen: het zijn familie-
bedrijven en ze maken iets. “Wat zou 
het mooi zijn om eens aan andere 
mensen te laten zien wat we ma-
ken,” legt Flip Lutteken uit. “Omdat 
we zagen dat er veel bedrijven in de 
buurt van Baak zijn, die daaraan een 
toevoeging kunnen hebben, willen 
we deze ondernemers uitnodigen om 
mee te doen.”

Het idee is om een markt te organi-
seren met regionale producten, oude 
en nieuwe ambachten en bijzondere 
bedrijven uit Baak, Steenderen, Tol-
dijk en omgeving. Iedereen die deel-
neemt, laat iets eigens zien, proeven 
of beleven. “Het kan een kunstenaar 
zijn, wijnmakerij of imker,” vertelt 
Flip Lutteken. Alleen de gemaakte 
kosten worden met elkaar gedeeld, 
zoals parkeerwachters, adverteren en 
materialen.

AGF De Kruisbrink heeft verse aard-
beien om te proeven, René Sangers
laat zien wat hij in zijn werkplaats 
kan maken en Kunsthandel Baak laat
zien en ervaren om iets in te lijsten 
en er zijn demonstraties van kunste-
naars. Bij Iron Design kunnen belang-
stellenden aardewerk potten beschil-
deren of kijken hoe het lassen gaat.
De terreinen waar het Bruisend Baak
zal plaatsvinden is groot genoeg.
“Het gaat erom dat we het hele ter-
rein opvullen en dat mensen over het
hele terrein kunnen lopen en zo de
verscheidenheid zien van wat er al-
lemaal hier in de buurt van Baak te
vinden is,” vertelt Flip enthousiast.
Ondernemers kunnen zich bij hem
aanmelden: telefoon (0575) 441576 of
email info@irondesign.nl.
Bruisend Baak, terrein van Iron De-
sign en Kunsthandel Baak, 4 mei van
11.00 tot 17.00 uur. Bezoekers heb-
ben vrij entree en parkeren.

Regionale producten zien 
en beleven: Bruisend Baak

Baak - Op zondag 4 mei organiseren vier ondernemers samen een 
nieuw evenement: Bruisend Baak. De organisatie is in handen van
Flip Lutteken van Iron Design, Robin Koolwijk van Kunsthandel Baak,
René Sangers van Meubelmakerij Sangers en Dick Garritsen van AGF
De Kruisbrink.

De initiatiefnemers van Bruisend Baak.

“De beurs in de Achterhoek blijkt een 
schot in de roos!” verklaart organisa-
tor Johan Wolters van CNO-Expo het 
enthousiasme: “Met onze ervaring 

hebben we op het juiste moment ge-
schakeld.”
Door wijzigingen in het bestem-
mingsplan en de zoektocht naar een
groter terrein, gaat de Land- & Tuin-
bouwbeurs naar het 8 hectare groot
terrein van de Familie Leferink. 

Halmac-voorzitter Freddy Wesselink,
alsook zijn vele vrijwilligers en leden,
blijven betrokken.

Groter terrein voor Land- en 
Tuinbouwbeurs Achterhoek
Regio - Er is veel animo voor de 
Land- & Tuinbouwbeurs in de 
Achterhoek. In samenwerking 
met verschillende partijen is de 
organisatie volop in de weer er 
een succes van te maken.

De ONK zijspannen reden twee man-
ches evenals de andere klassen die er 
aan de start verschenen. Het publiek 
genoot met volle teugen van het mo-
tor geweld en de zomerse temperatu-
ren. Koen Hermans en Roy Bijenhof 
reden als volwassen mannen, het was 
een genot om deze twee jonge heren 
te zien strijden met hun veelal oude-
re zijspan collega’s. In de eerste man-
che werden ze keurig 9e tussen alle 
grote namen. In de 2e manche moes-
ten ze er echt voor gaan, er was volop 

strijd in de groep waar zij zaten. Het 
duo eindigde als 7e en was uitermate 
tevreden met het behaalde resultaat. 
De beide manches werden gewonnen 
door Etienne Bax/Kaspar Stupelis. Na 
dit duo kwamen Ben Adrianssen/Ben 
van de Bogaart en Valentin Giraud /
Nicolas Musset als 2e en 3e over de 
finish in beide manches.
Multi wereld-  en Nederlands kampi-
oen Daniel Willemsen had het moei-
lijk op zijn thuisbaan. Hij kwam voor 
het eerst in een wedstrijd uit met 

zijn nieuwe bakkenist Hans Tjoink. 
Het duo was nog niet helemaal op el-
kaar ingespeeld en eindigden op een 
6e en 16e positie. Daarbij moet wel 
vermeld worden dat ze in de tweede 
manche bij de start ten val kwamen. 
Vanaf de laatste plaats reden ze zich 
toch terug naar een 16e positie. Hans 
Garritsen en Rik Wiegerink tevens af-
komstig uit Hengelo Gld hadden een 
teleurstellend weekend. Zij wisten 
geen punten te halen voor het open 
Nederlands kampioenschap.                            
Mike van Grinsven wist beide man-
ches bij de quads winnend af te slui-
ten. Eric en Gerben Lieverink uit 
Halle en Hengelo konden geen potten 
breken in deze klasse en reden mee 
in de B groep van de quads.                                                    
Bij de solo motoren was er succes 
voor Peter Bergsma uit Hummelo. 
Hij reed twee super wedstrijden  in 
de Cup Open en eindigde tweemaal 
als 4e. De uit Zelhem afkomstige Ed-
die Looman werd 16e en 12e in beide 
manches. De winst ging naar Nick 
Scholten die beide manches naar 
zich toe trok. Rick Satink wist met 
een enorme voorsprong te winnen in 
de ONK Open klasse. Bas Klein Hane-
veld die een dag daarvoor had meege-
daan aan de ONK enduro in Holten 
werd in de eerste manche 11e. Klein 
Haneveld had het echter moeilijk in 
de tweede manche omdat hij z’n han-
den vol blaren had zitten. Op karak-
ter reed hij de tweede manche toch 
uit en noteerde een 17e plaats. De 
Volgende wedstrijd is in de gemeente 
Bronckhorst en zal plaatsvinden in 
Halle op het circuit “De Kappenbul-
ten” op zondag 30 maart.

Top 10-notering voor duo 
Hermans/Bijenhof in Lochem

Lochem - Zondag 9 maart werd er in Lochem gestreden voor het open 
Nederlands kampioenschap zijspancross op het circuit De Galgendijk. 
Het jeugdige duo Koen Hermans en Roy Bijenhof uit Hengelo stonden 
daar ook aan de start.

Koen Hermans en Roy Bijenhof.  Foto: Henk Teerink

De Lentetocht Posbank-Loenermark 
(110 kilometer) is voor de echte liefheb-
bers een eerste uitdaging in het nog 
prille racefietsseizoen. Na een vlakke 
aanloop richting het mooie stadje 
Doesburg kunnen op het fietspad De 
Lange Juffer de beenspieren voor het 
eerst worden opgewarmd. Daarna vol-
gen nog een aantal mooie klimmetjes 
waaronder de Rozenbos en de Emma 
Pyramide. Na de nieuwe (koffie) pauze/

verzorgingspost bij Groenendaal gaat
de tocht via de Loenermark en nog
een mooi lusje over de Veluwewezoom
via Loenen en Eerbeek weer richting
Vorden. Deze tocht is een ideale voor-
bereiding voor de mensen die later in
het seizoen de Amstel Gold Race, Lim-
burgs Mooiste, Luik-Bastenaken-Luik
of de Tristan Hoffman Challenge op 27
juni op hun programma hebben staan.
Start en inschrijving voor de 110 km
is van 08.00 – 10.00 uur bij café-res-
taurant De Herberg, Dorpsstraat 10 in
Vorden. De Lentetocht Veluwezoom-
Loenermark (80 kilometer) volgt voor
een groot deel de 110 km route, maar
een aantal lastige klimmetjes worden
overgeslagen. Deze afstand is dan ook
meer geschikt voor de mensen die
nog weinig trainingskilometers in de
benen hebben zitten en nog niet toe
zijn aan een pittige tocht van 110 km.
Ook de 80 km route gaat na de verzor-
gingspost bij Groenendaal via de Loe-
nermark terug naar Vorden. Ook de
starttijd voor deze tocht is van 08.00
-10.00 uur bij café-restaurant De Her-
berg, Dorpsstraat 10 in Vorden. 

Meer informatie: 
0575- 551025 of www.vrtcvorden.nl

Lentetoertocht VRTC Vorden
Vorden - Zondag 23 maart organi-
seert de VRTC (Vordense Rijwiel- 
en Toer Club) de Achtkastelenrij-
ders, haar jaarlijkse Lentetocht 
voor tourfietsers. Vorig jaar kon 
de tourtocht vanwege extreme 
weersomstandigheden niet door 
gaan. Dit jaar ziet de “winter” er 
heel anders uit en lijkt het nu al 
volop voorjaar. Vanwege het suc-
ces van twee jaar geleden, met 
meer dan 600 enthousiaste deel-
nemers, is ook nu weer als be-
stemming de Veluwezoom en de 
Posbank gekozen. Met dit jaar als 
extra: een eigen verzorgingspost 
halverwege de tocht met gratis 
koffie, thee, sportdrank, muesli-
repen, krentebollen, etc.

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



PvdA lijst 3

19 MAART 2014!
DE DAG OM KLEUR TE BEKENNEN

Verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Bronckhorst

 1 Annelies Lichtenberg 2 Antoon Peppelman 3 Luuk Preijde 4 Jan Beverdam  5 Johanna Bergervoet 6 Hans van Hese 7 Peter Hoogland 

Zorg Zorg om zorg is onze zorg!

De PvdA wil: 

Duurzaamheid Mantelzorg: nog zo’n 
factor in de klimaatsverandering!

De PvdA wil graag:

Leefbaarheid      Wat er ook speelt, 
laat het vooral de kinderen zijn!

De PvdA streeft naar: 

De PvdA wil: 

Werken Aan werk komen, hoe gaat dat 
in zijn werk? 

De PvdA wil: 

Democratie  Wacht niet op (de) nieuwe 
raad maar kom in actie!

De PvdA wil: 

kijk voor het volledige verkiezingsprogramma op www.pvdabronckhorst.nl



Dash dames 1 begint vastberaden aan 
de eerste set. De pass van de Vordens 
dames komt goed aan en hierdoor 
kunnen de speelsters aan het net 
goed aangespeeld worden. Met name 
Iris Maalderink scoorde via het mid-
den vele ballen. Aan beide kanten 
wordt er gestreden voor iedere bal, 
waardoor het erg gelijk op gaat. Aan 
het eind van set trekt Dash toch aan 
het langste eind. Met een tactisch ge-
slagen driemeter-aanval scoort Deb-
bie van den Vlekkert het setpunt. De 
eerste set wordt met 24-26 binnen 
gehaald.
De tweede set probeert Dash dames 1 
de flow uit de eerste set voort te zet-
ten. Er wordt gevochten voor iedere 
bal. Helaas kunnen de Vordense da-
mes niet zoveel servicedruk zetten 
als in de eerste set. Hierdoor kunnen 
de jonge dames uit Apeldoorn meer 
in hun spel komen en wordt het 
aan Vordense kant moeilijker om de 
rally’s te winnen. De tweede set gaat 
met 25-17 naar Dynamo Apeldoorn. 
De dames van Dash moeten in de 
derde set een tandje bijschakelen om 
het niveau van de eerste set weer te 
behalen. Door betere opslagen en 

minder persoonlijke fouten, lopen de
Vordense dames uit. Met een behoor-
lijke voorsprong staat Dash dames 1
op setpoint. Dash dames 1 hoeft nog
slechts één punt te scoren. Toch blijkt
het lastig voor de Vordense dames
om te scoren. Aan het net worden de
ballen niet afgemaakt, waardoor de
dames uit Apeldoorn gevaarlijk dicht-
bij weten te komen. Door veel lef aan
Apeldoornse zijde wisten de dames
de set met 26-24 binnen te slepen.
Een mentale tik voor Dash dames 1.
In de vierde set moet het dan echt ge-
beuren voor de Vordense dames. Al
snel weet Dynamo een paar punten
uit te lopen. Toch vecht Dash dames
1 zich meerdere keren terug. Aan het
einde van de set loopt Dash achter de
feiten aan en kan er nog maar moei-
lijk gescoord worden. Met 25-21 gaat
de winst naar de dames van Dynamo.
De wedstrijd gaat met 3-1 verloren. 
Op 29 maart mogen de dames uit
Vorden weer aantreden in eigen hal.
Om 17.45 uur zullen zij gebrand zijn
een overwinning binnen te slepen 
tegen Alterno uit Apeldoorn. Daarbij
kunnen de dames ook uw aanmoedi-
ging goed gebruiken.

Dash maakt het niet af in 
Apeldoorn
Vorden - Op zaterdag 15 maart mochten de Vordense dames aantreden
in het Omnisport centrum in Apeldoorn om te spelen tegen Dynamo
dames 3. De thuiswedstrijd tegen de dames uit Apeldoorn ging met 1-3
verloren, dus waren de dames van Dash gebrand om goed te spelen.

Afgelopen vrijdagavond in Breda 
voorkwam Sander dat zijn seizoen 
uitging als een nachtkaars. Getroffen 

door de ziekte van Pfeiffer viel zijn 
seizoen behoorlijk in het water. Met
vooral de focus op de korte afstanden
werd aan herstel gewerkt, wat uitein-
delijk beloond werd met een tweede
plaats in het landelijk klassement 
Holland Cup Pure Sprint.

Goede seizoensafsluiting 
Sander Meijerink
Vorden - Toch nog een goede sei-
zoensafsluiting voor Sander Me-
ijerink.

PAX gaf direct vanaf de eerste minuut 
haar visitekaartje af en liet via veel fy-
siek en energie merken dat het ver-
schil op de ranglijst van 8 plaatsen, 
deze middag geen rol van betekenis 
zou gaan spelen. Vorden daarente-
gen heeft enorm veel zelfvertrouwen 
en wilde, met vier overwinningen en 
twee gelijke spelen in het jaar 2014, 
de ongeslagen status behouden door 
vanuit hun sterke positie- en combi-
natiespel ‘uit de duels’ blijven. Dit 
laatste lukte niet volledig want PAX 
bleek over een zeer sterke wedstrijd-
mentaliteit te beschikken en speelde 
deze middag wellicht haar beste wed-
strijd in het kalenderjaar 2014. Toch 
was er na 10 minuten reden om te 
juichen voor de geel-zwarten toen de 
sterk spelende Daan Horstman een 
bal vanaf links heel scherp liet in-
draaien en deze door Rik Schröer pri-
ma werd binnen gekopt. De redding 
van keeper Mars was echter goed 
maar in de rebound was het toch 
Sam Abbink die raak schoot. Terwijl 
Sam in de hekken een feestje vierde 

werd achter zijn rug om het doelpunt 
afgekeurd omdat de grensrechter bij 
de kopbal van Schröer buitenspel had 
geconstateerd. Vanaf dat moment 
kwam, naast de 900 toeschouwers, 
het vuurwerk, de opkomst van de 
spelers met vlaggen, de beleving van 
beide supporters en de vele lichame-
lijke duels, er nog een factor bij die 
een derby zo speciaal maakt: irritatie. 
Vorden 1 was gefrustreerd over de af-
gekeurde goal en dit was voor PAX, 
die er vooral voor wilde zorgen dat 
Vorden 1 niet in haar ritme kwam, 
een extra manier om dit voor elkaar 
te krijgen. In deze fase waren er een 
aantal momenten dat de scheidsrech-
ter de handen vol had, maar de rustig 
en gedecideerd fluitende Verweij liet 
zien dit varkentje wel te kunnen was-
sen. Het was door al deze ingrediën-
ten weliswaar voetbaltechnisch geen 
hoogstaande wedstrijd, maar het had 
zeker wel een hoge amusements-
waarde door de vele duels, het hoge 
tempo in de wedstrijd en de energie 
die beide ploegen in de wedstrijd 

stopte. De wedstrijd was volledig in 
evenwicht en daarom kwam de 0-1 
van PAX in de 47e minuut even on-
verwachts als gewenst voor PAX. Een 
snelle tegenaanval kwam uiteinde-
lijk bij Wolfsheumer terecht en deze 
schoot knap via de binnenkant van 
de paal binnen. 
In de tweede helft wilde Vorden per-
sé de gelijkmaker forceren en was 
hier een aantal keren dichtbij. Stefan 
Eggink kopte op de lat, Gijs van der 
Veen schoot op de paal en Sam Ab-
bink zag wederom een doelpunt we-
gens buitenspel afgekeurd worden. 
Het leek daarom op een overwinning 
van PAX uit te draaien, maar in de 
allerlaatste minuut (94) kreeg Vor-
den nog een vrije trap mee die vanaf 
40 meter in het doelmond werd ge-
bracht. Een schijnbaar ongevaarlijke 
situatie was voor uitblinker Kohler 
van PAX blijkbaar toch reden om 
Rik Schröer met een lichte duw uit 
evenwicht te brengen en de scheids-
rechter wees direct naar de stip. Con-
sternatie alom, een gele kaart wegens 
commentaar op de leiding en veel 
tumult voordat de penalty genomen 
kon worden. Rik Schröer hield het 
hoofd koel en stuurde doelman Mars 
de verkeerde kant op en bezorgde 
hiermee Vorden 1 op een wellicht 
ietwat gelukkige maar wel verdiende 
wijze een punt in deze mooie derby 
van Bronckhorst.

Sfeervolle derby Vorden tegen 
PAX eindigt in gelijkspel
Vorden - Voor de vierde keer in twee jaar tijd stonden de ploegen uit 
de beide buurdorpen tegenover elkaar en ook afgelopen zondag zorg-
de dit weer voor veel publiek, sfeer en mooie voetbalmomenten. Het 
lukte Vorden wederom niet om van PAX te winnen en er werd na twee 
gelijke spelen en één nederlaag nu wederom gelijk gespeeld. Door de 
late gelijkmaker, maar vooral door de stand op de ranglijst ging de 
geel-zwarte ploeg van trainer Michel Feukkink toch als morele win-
naar het veld af.

In de 6de minuut gaf Jessica Elshof 
een pass aan Els Berenpas die vervol-
gens de bal langs de keeper schoot. 
Vier minuten later was het weer raak, 
nu door een solootje van Esther Tuin-
man. Na de aftrap bleef Ratti druk 
houden. In de 14e minuut werd een 
bal van Eva Tolkamp goed ontvangen 
door Jessica ten Elshof en schoof de 
bal met een prachtige  boogbal net 
onder de lat.

De Ratti dames hadden de gang erin 
want twee minuten was het weer 
raak, Esther Tuinman kon oplopen 
en schoot de bal met veel power ach-
ter de keeper langs in de korte hoek, 
4-0. Met nog 20 minuten te gaan van 
de eerste helft ontstonden vele kan-
sen door de Ratti dames die eigenlijk 
wel benut moesten worden. 
De rust had Vios Beltrum blijkbaar 
goed gedaan aangezien ze de tweede 

helft een stuk sterker speelden dan 
de eerste helft. Zo ontstonden er ook 
een paar kansjes van Vios Beltrum, 
maar Ratti keepster Lianne ten Have 
stond haar mannetje. In de 84ste 
minuut kwam de tegenstander toch 
nog door de verdediging en scoorde 
de 4-1. 
Ratti heeft in de tweede helft ook 
nog kansen gecreëerd, waaronder 
een paar ballen op de lat maar deze 
werden ons niet gegund.

Zo is de stand 4-1 gebleven. Volgende 
week wederom een thuiswedstrijd te-
gen het tweede team van SDOUC.

Wederom winst voor Ratti
Vorden - Op zondag 16 maart was het weer eens een thuiswedstrijd 
voor de dames van Ratti, en dit wel tegen een oude bekende, namelijk 
Vios Beltrum. Ratti speelde vanaf de eerste minuut op hun helft en dit 
resulteerde al gauw in een doelpunt.

Sociï was vanaf het begin scherp en 
al in de tweede minuut had Raymon 
Golstein de 1-0 binnen kunnen kop-
pen, het leder ging helaas net over. 
In de eerste helft was Sociï veruit de 
bovenliggende partij en Wolfersveen 
kwam er aanvallend niet of nauwe-
lijks aan te pas. Na een kwartier zette 
Gert-Jan Loman het overwicht om 
in een doelpunt. Met een flitsende 
actie bracht Kevin Esselink Loman 
in balbezit, die met een goede aan-
name vrij stond voor de keeper. De 
bal werd goed binnengevolleerd. In 
de 22e minuut zorgde Golstein voor 
een hoogtepunt in de wedstrijd. De 
bal werd diep gespeeld op links waar-
na hij de bal gelukkig meekreeg. Een 
snelle blik op het doel leerde hem dat 
de keeper te ver voor de goal stond. 
Met een bekeken schot liet hij de 
doelman kansloos; 2-0. In de 35e mi-
nuut bracht ook Esselink zijn naam 
op het scorebord. Maarten Rensink 
speelde hem goed vrij,waarna hij met 
een Zidane-achtige actie richting goal 
opstoomde. De 3-0 werd simpel in de 
verre hoek geschoven. Aan het eind 

van de tweede helft had de scheids-
rechter wellicht op kunnen treden bij 
een vermeende handsbal van Hans 
Vleemingh, maar hij liet het onbe-
slist. Net als een volgend opstootje, 
dit was achteraf de inleiding voor een 
rommelig vervolg van de wedstrijd. 
Ruststand 3-0.

In de tweede helft ging de wedstrijd 
wat meer gelijk op. Sociï hoefde niet 
zo nodig meer en Wolfersveen deed 
wat het nog kon. Dit leverde nog 
altijd de beste kansen voor Sociï op, 
maar opgelegde kansen werden niet 
benut. Bij scheidsrechterlijke beslis-
singen stond Sociï enkele malen aan 
de ongelukkige kant, dit leverde uit-
eindelijk nog 3 gele prenten op voor 
Sociï. In de slotminuut maakte Wol-
fersveen nog een goal voor de statis-
tiek. Een hoge bal vanaf de zijkant 
werd slecht verwerkt waarna de spits 
in tweede instantie alsnog de bal erin 
legde. De eindstand werd zodoende 
3-1, een goede afspiegeling van de ge-
hele wedstrijd. De kaarten vormden 
een smet op de wedstrijd.

Volgende week zondag speelt Sociï 
uit bij EDS, aanvangstijd 14.30. We 
zullen zien of Sociï het resultaat van 
vandaag een vervolg kan geven.

Uitslagen zaterdag 15 maart
Sociï D1 – FC Zutphen D5; 1-0
Sociï E1 – Brummen E2; 2-6
Sociï E2 – Warnsveldse Boys E9; 7-5
Brummen F2 – Sociï F1; 0-3

Uitslagen zondag 16 maart
Sociï 1 – Wolfersveen 1; 3-1
Warnsveldse Boys 4 – Sociï 2; 3-2
Veluwezoom 5 – Sociï 3; 12-2
Sociï 4 – Vorden 5; 3-5
Sociï 5 – Ruurlo 5; 0-1
Etten VR1 – Sociï VR1; 2-3

Programma zaterdag 22 maart
SV Basteom D2 – Sociï D1
Witkampers E3 – Sociï E1
Vorden E5 – Sociï E2
Sociï F1 – Oeken/SHE F1

Programma zondag 23 maart
EDS 1 – Sociï 1
Brummen 4 – Sociï 2
SV Basteom 5 – Sociï 3
Brummen 7 – Sociï 4
Ratti 4 – Sociï 5
Sociï VR1 – Klein Dochteren VR1

Solide Sociï klopt tegenvallend 
Wolfersveen
Wichmond - Sociï heeft de twee punten die het in Wolfersveen had 
laten liggen, dubbel en dwars teruggepakt. Aan de ongeslagen reeks 
van zeven wedstrijden van de gasten werd meedogenloos een einde 
gemaakt.

Momenteel is er een nieuwe actie 
bij de Innergy modellen van Gazelle 
waarbij u een gratis accu-upgrade en 
gratis kabelslot ontvangt bij aanschaf 
van een nieuwe Gazelle Innergy. Zie 
de advertentie elders in het Contact. 
Kom proeffietsen, en profiteer van de 

“ik geef hem niet meer terug” actie!
bij Rijwielbedrijf Klein Brinke BV,
Zutphenseweg 85 in Vorden.

Meer info:
www.kleinbrinke.nl

Advertorial

Prijsuitreiking
gouden Gazelle

Vorden - Afgelopen donderdag is de Gouden Gazelle fiets aan de win-
nares mevrouw Huizinga uit Vorden overhandigd door Eddy Klein
Brinke van Auto-Rijwiel en Taxibedrijf Klein Brinke. Door het aantal
medailles tijdens de Olympische spelen te voorspellen heeft zij de Gou-
den Gazelle fiets bij Klein Brinke gewonnen. “Wij wensen haar veel
fietsplezier met deze unieke gelimiteerde Gazelle fiets.”
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Geef aan ZOA

SOUND OF SLEAT
Woensdag 26 maart

Aanvang: 21.00 uur

Gratis entree

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

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

De Elzentuin
CURSUSCENTRUM  BLOEMBINDERIJ  GROENDECORATIE’S

OPEN DAGEN PASEN / VOORJAAR
ZATERDAG    22 MAART  10.00 - 17.00 UUR

ZONDAG   23 MAART  10.00 - 17.00 UUR

ZONDAG   30 MAART  10.00 - 17.00 UUR

           ( TIJDENS DE MEDLER LENTEFAIR) 

GEVULDE EIEREN MET TERE BLOEMETJES, 

PAASBLOEMWERK IN ZACHTE VOORJAARSKLEUREN,

KRANSEN VAN NATUURLIJKE MATERIALEN, 

PAASHANGERS, GEZELLIG OM MET KINDEREN TE MAKEN.

ALLEMAAL LEUKE VOORBEELDEN,  DIE U TIJDENS DE LES 

OF OP EEN WORKSHOP BIJ MIJ KUNT MAKEN. 

U MAG DAT NATUURLIJK OOK THUIS DOEN.

KOM KIJKEN EN LAAT U INSPIREREN.

VEEL DOE HET ZELF ARTIKELEN VOOR BLOEMSCHIKKEN.

GEWELDIGE  KOOPJESHOEK.

PAASDECORATIES

KANTBREIWERK VAN CONNY WOLTHUIS

LOCATIE ; RUURLOSEWEG 116 7251 LZ VORDEN 

 (NAAST REST ’T WAPEN VAN MEDLER)

INFO  TEL   0575 556804

WWW.ELZENTUINBLOEMEN.NL

GRAAG TOT ZIENS

GERDA EN JOHAN KAMPERMAN

Spalstraat 27

7255 AB Hengelo Gld

Tel 0575 - 461771

www.grootkormelinkoptiek.nl

Uw adres voor:

Plaat op maat
 
Wij kunnen U nog beter van 
dienst zijn met onze nieuwe 
platenzaag.

Zomerweg 36
6996 DR Drempt

dimmendaal@upcmail.nl

0313 471192
06 51713567

Diverse behandelingen: 

Openingstijden:

Kom voor een traditioneel Thaise Massage 
naar onze salon.

06 - 18 16 86 87

OP DEZE DAG GEVEN WIJ demonstraties, informatie, kortingen, (ook bij de arts) leuke acties

EN  wij verloten dan:

o  Permanente make-up  ogen of wenkbrauwen (naar keus).   (15.30 uur)
o  IPL ontharen onderbenen of bikinilijn / oksels (naar keus).   (14.30 uur)

o  Dermaroller inkl. Medik8 proefpakket.   (13.30 uur)
o  Minerale make-up inkl.kabuki kwast   (12.30 uur)

(onder de aanwezigen)

Zie voor meer informatie:  www.facebook.com/francinelichtenvoorde

zaterdag 22 maart

OPEN DAG
11.00 - 16.00 uur

cosmetisch instituut francine

Varsseveldseweg 55

7131 JA  Lichtenvoorde

0544-371509

www.francine.nl   info@francine.nl



De Nederlandse teksten zijn onder 
andere van Jan Rot. Het Pauni Trio 
wordt op accordeon begeleid door Jan 
Wollring. Het belooft een zeer spec-
taculaire middag te worden waarin 
op hoog niveau gemusiceerd wordt. 
Voor de vele mensen die ‘wereldmu-
ziek’ hadden aangekruist in de en-
quête van TOM is dit een “must”. 

Reserveren kan via 
www.tom-vorden.nl.

Wereld-
muziek in 
TOM
Vorden - Zondagmiddag 23 maart 
komt het Pauni Trio naar Theater 
Onder de Molen te Vorden. (Aan-
vang 15.00 uur). Het inmiddels 
landelijk bekende trio bestaat 
uit Juliëtte van Dijk, Iris Ficker 
en Mariëlle de Winter en zal het 
publiek verrassen met polyfone 
zang onder de noemer ‘Melk & 
Honing’.

De grote animo aan belangstellende 
dichters vorige maand, vroeg om een 
extra middag. Acht dichters zullen 
het thema ‘Groen’ in één of meer ge-
dichten verwerken. Ook zullen vele 
andere gedichten te horen zijn. Pia-
nist Jack van Dodewaard van Het Kla-
vier in Vorden omlijst de voordrach-
ten met sfeervolle improvisaties. In 
de galerie kan men de (nieuwe) expo-
sitie ‘Transitie’ bekijken. Informatie 
en reserveren 06-57079558.

Extra 
poeziemiddag 
in Galerij  
De Burgerij
Vorden - Donderdagmiddag 27 
maart is er weer een muzikale 
poëziemiddag in Galerie De Bur-
gerij aan de Zutphenseweg 11. 
Aanvang 14.30 uur. Dichters uit 
de Achterhoek en omgeving dra-
gen voor uit eigen werk.

De overige musici zijn Gerdrun Herb 
en Baldrick Deerenberg blokfluiten 
in soorten en maten en Frank Wa-
kelkamp op viola da gamba en cello. 
Vier musici, die hun sporen al ver-
diend hebben als solist en in beken-
de ensembles als Huelgasensemble, 
Collegium Vocale Gent, Anima Eter-
na en Les Musiciens du Louvre, blij-
ken elkaar op het podium enorm te 
inspireren. De combinatie blokflui-
ten, clavecimbel met gamba en cello 
geeft ongekende mogelijkheden. Zo 
ontstaan programma’s met muziek 
van de vroege Middeleeuwen tot de 
21e eeuw. 
Liefde voor de muziek staat voorop. 
Geïnspireerd door historische in-
strumenten bouwt Baldrick Dee-
renberg voor elke compositie pas-
sende fluiten, daarbij maakt een 

metertje meer of minder niet uit. 
Ook het wisselen van gamba naar 
cello gebeurt moeiteloos. De beide 
hoekstenen in het programma zijn 
twee Triosonates van Johann Sebas-
tian Bach (1685-1750) met verder 

werken van Gijs van Dijk (* 1954), 
William Bird (1540-1623) en Jacob 
Herman Klein (1688-1748). Jongeren 
t/m 16 jaar gratis toegang. Voor na-
dere info en eventueel reserveren:  
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Bach, Birds and Bells in Vordense Dorpskerk
Vorden - Het concert dat “Mu-
ziekDorpskerkVorden” zondag 
23 maart (aanvang 15.30uur) in 
de Vordense Dorpskerk organi-
seert heeft van de musici de titel 
‘Bach, Birds and Bells’ meegekre-
gen. De musici vormen samen 
het ensemble “The Great Charm 
and Friends”.De friends zijn tij-
dens dit concert beperkt tot de 
claveciniste Pauline Schenk.

Wederom werd duidelijk dat het toe-
gepaste KZV-concept, waarbij op alle 
locaties de kunstenaar aanwezig is om 
met het publiek in gesprek te gaan en 
hen inzicht te geven in de kunstwer-
ken, de toegepaste technieken en de 
inspiratiebronnen, door het publiek 
zeer gewaardeerd wordt. Soms denkt 
men alles gezien te hebben en komt 
men er na een gesprek met de kun-
stenaar achter dat er nog een hele we-
reld te ontdekken valt. Men gaat echt 
met andere ogen kijken en menigeen 
maakte opnieuw een rondje langs de 
kunstwerken. Anderen gingen met 
een heel hebberige blik kijken, zoals 
ze zelf zeiden, wat tot aankoop van 
kunstwerken leidde.

Het stralende voorjaarsweer speelde 
zeker een rol in het overweldigende 
bezoekersaantal, zowel in Vorden-
dorp als in het buitengebied. Velen 
fietsten of wandelden naar de in het 
buitengebied gelegen locaties, waar 
genoten werd van o.a. de museale 

kunst in De Ezelstal, de collages in
het atelier van Riet Rexwinkel maar
ook van de oeroude tuin bij haar ate-
lier.
Daar KZV op dit moment niet be-
schikt over een vaste locatie om een
overzichtstentoonstelling van alle
KZV-deelnemers te organiseren was
het voor het publiek soms wat lasti-
ger om de locaties te vinden en een
KZV-Infoblad te bemachtigen. Ook de
VVV bleek gesloten.  Gelukkig was er
veel kunstminnend publiek op de 
route zodat er altijd iemand was om
even de weg te wijzen. De organisatie
beraadt zich over een oplossing voor
de volgende KunstZondagVorden die
op 8 juni plaatsvindt.  Zet deze datum
alvast in uw agenda, evenals 31 mei..
KunstZondagVorden neemt dan deel
aan het evenement VanVordenVoor-
Vorden met een KZV-etalageroute in
Vorden-dorp.

Meer info:
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden: 

Geen KZV-Overzicht, wel 
KZV-InZicht

Vorden - De zondag 9 maart gehouden KunstZondagVorden was een
zonovergoten dag en direct vanaf het vroege begin werd de route en
het hele dorp overspoeld door kunstminnend publiek vanuit het hele
land. Er waren deze 30ste KZV opvallend veel bezoekers uit de omge-
ving van Arnhem, Nijmegen, Deventer en Enschede, maar ook velen
uit het westen van het land. Veel bezoekers waren speciaal voor deze
KunstZondag naar Vorden gekomen, anderen logeerden in de om-
geving en genoten van de mooie fietstocht  op weg naar de volgende
KunstZondagVorden locatie.

Er zijn boeken in alle genres: romans, 
literatuur, streekromans, informa-
tieve boeken over tal van thema’s, 
kinderboeken, esoterische boeken, 
kookboeken, tuinboeken, detectives 
en thrillers en nog veel meer. Alle 
boeken zijn €1,00 per stuk.
De opbrengst gaat o.a. naar een 
scholingsproject in Midden-Amerika 
en naar andere goede doelen. Alle 
boekliefhebbers uit Vorden e.o. zijn 
van harte welkom op zaterdag 22 
maart in het Dorpscentrum (ingang 
P Raadhuisstraat). De boekenmarkt is 
van 9.00 tot 13.00 uur en de toegang 
is gratis.

Voor informatie kunt u contact op-
nemen met Freya Pardoel en Ruud 
Postma, via 06-26964890 of info.
mooiexemplaar@gmail.com.

Uitverkoop 
tweedehands 
boeken in ‘t 
Stampertje
Vorden - De Zutphense online 
boekwinkel Antiquariaat Mooi 
Exemplaar houdt op zaterdag 22 
maart een boekenmarkt in zaal 
’t Stampertje van Dorpscentrum 
Vorden.

Vorig jaar werd deze avond erg goed 
bezocht. De leden van Real Time heb-
ben zin om weer lekker los te gaan 
en om de avond tot een muzikaal 
hoogtepunt te brengen. Hiermee zal 
dit energieke vijftal zijn visitekaartje 
afgeven voor het komende feestten-
tenseizoen.
Het repertoire is behoorlijk ver-
nieuwd, zodat je eigenlijk wel even 
moet komen kijken. De leden zullen 
met de nodige energie het podium 
onveilig maken en niet stoppen tot-
dat iedereen helemaal los gaat. Dat 
is namelijk het uitgangspunt van 
de band. Van rock tot top 40, Ne-
derlandstalig tot ballads, Real Time 
speelt het allemaal.

RealTimeShowband treedt op in café 
De Zwaan
Hengelo - Ook dit jaar zal de Re-
alTimeShowband een zinderend 
optreden geven bij café De Zwaan 
in Hengelo. Dit zal gaan gebeuren 
op zaterdagavond 22 maart 2014.

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

Meld u dan aan voor onze social media workshop. Wij laten u 

zien hoe u social media in kunt zetten om uw potentiële doelgroep 

te bereiken.  

De workshop vindt plaats op dinsdag 1 april 2014 in Hengelo Gld, 

aanvang 19.30 uur en wordt gehouden voor maximaal 15 personen. 

De workshop zal ±90 minuten duren. De kosten bedragen € 40,- 

p.p. (excl. btw).

Verhinderd? Dan kan de workshop ook bij u op locatie gehouden 

worden. Neem contact op voor de mogelijkheden.

(Advertorial)

Social media kansen voor lokale 
ondernemers en ZZP-ers
Social media. U hoort er 

veel over, maar wat kunt u 

er zakelijk eigenlijk mee? 

Inmiddels maakt 80% van 

de Nederlanders gebruik 

van social media. Dus ook 

uw doelgroep. Benieuwd 

hoe u uw doelgroep kunt 

bereiken via social media?

Interesse?

U kunt u aanmelden via e-mail, info@achterhoekmultimedia.nl

of bel rechtstreeks naar tel: 06-22375143 of tel: 06-46460919.

Voor meer informatie www.achterhoekmultimedia.nl



Een ‘nieuwe’ supermarkt in Vorden:
C1000 Grotenhuys wordt Albert Heijn Grotenhuys
Graag horen we hierover uw mening.

Doet u mee? Vul dan een korte vragenlijst in.
U maakt daarbij kans op een levensmiddelenpakket
ter waarde van 25 euro!

Deze prijs reiken wij uit aan maar liefst 25 deelnemers.
Vertelt u ons wat u belangrijk vindt?

Ga naar www.nieuwesupermarkt.nl/vorden

Doe vandaag nog mee!

BRILJANTE OPRUIMING BIJ
Zutphenseweg 7

Vorden
(0575) 551505

Diverse merkmonturen/
zonnebrillen

zoals: Dior, Boss,  
Gucci, etc. 

Hoge kortingen op:

Diverse horlogemerken
zoals: Boss, Esprit, Boss 

Orange, etc. 

Diverse merksieraden
zoals: Otazu, Dolce Luna, 

Esprit, Silk, etc. 
Complete collectie 

barometers

Wij willen plaatsmaken voor 
onze nieuwe collectie

70% 40%

30%
50%

60%
m.u.v. brillenglazen en reparaties



Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

Met de kapitein, zijn bemanning en 
de vrijwilligers van de verschillende 
afdelingen staan we weer klaar om 
er samen met alle gasten een gezel-
lige dag van te maken. Op een unieke 
manier genieten van al het moois dat 
Nederland te bieden heeft. Vanuit de 
salon of vanaf het zonnedek ziet u 
sfeervolle dorpjes en steden, prach-
tige natuurgebieden en fraaie verge-
zichten aan u voorbijtrekken.
De dag is volledig verzorgd, inclusief 
hapjes, drankjes en een drie gangen 
maaltijd. Tijdens deze dag wordt er 
aan boord een verloting gehouden en 
is er live muziek te horen.

De kosten voor deze dag bedragen 
32,75 euro per persoon (exclusief ver-
voerskosten). Aanmelden kan bij de 
plaatselijk afdelingen. Tot ziens op de 
boot!

De bootcommissie Zonnebloem boot-
dagtocht 2014: Oda Neijenhuis, Hen-
nie Krijt, Ria Baakman, Thea Giesen, 
Riek Sloot, Hans Hulleman, Milagros 
Maranjo, Doortje Alofs en Ilonka Jo-
link.

Bootdagtocht de Zonnebloem

Bronckhorst - Op dinsdag 29 april organiseren de Zonnebloemafde-
lingen Vorden, Hengelo/ Keijenborg, Wichmond/Vierakker en Steen-
deren de jaarlijkse bootdagtocht. Dit jaar vertrekt de boot, De Zilver-
meeuw 2, vanuit Zutphen. Inschepen is vanaf 9.00 uur, het vertrek om 
is om 9.30 uur en de terugkomst tegen 17.00 uur. In welke richting 
wordt gevaren is nog een verrassing.

Gezelligheid tijdens de boottocht

Deze spontane actie kwam naar aan-
leiding van de informatieles die door 
de stichting op de school is gegeven. 

Het wekelijkse zendingsgeld is vanaf 
januari tot de meivakantie ook be-
stemt voor dit doel. Stichting Lubofu 
Foundation ondersteunt de Lubofu 
Womens Club in Zambia en het pro-
ject waar zij mee aan de gang zijn is 
het bouwen van een kleuterschooltje. 
Door letterlijk mee te bouwen, een 
betonblok kost bv 85 eurocent, helpt 
de school dit doel te bereiken.

Voor € 14.000 is het al mogelijk om 
in Lubofu (Zambia) een tweeklassig 
kleuterschooltje neer te zetten.

Met veel plezier heeft de stichting het 
bedrag in ontvangst genomen en be-
danken hier nogmaals Theo en Gert 
Jan voor hun leuke en lekkere actie. 

Ook dank aan de C1000 in Vorden, 
die de ingrediënten van de eerste 10 
taarten sponsorde en aan de ouders 
van de jongens die de andere taarten 
voor hun rekening hebben genomen. 
Geweldig!!

Meer info:
www.stichtinglubofufoundation.nl

Appeltaarten voor 
Stichting Lubofu Foundation
Vorden - Op woensdag 5 maart 
kreeg de Stichting Lubofu Foun-
dation het prachtige bedrag van 
€278,45 aangeboden door Theo 
en Gert Jan Harmsen. Deze twee 
leerlingen van groep 8 van basis-
school Het Hoge in Vorden heb-
ben de afgelopen weken heel wat 
appeltaarten (32) gebakken voor 
deze stichting.

Goed voorbereid een (eerste) huis 
kopen

Een (eerste) huis kopen is een span-
nende gebeurtenis. Waar begin je en 
hoe pak je de zoektocht goed aan? 
Wat voor soort huis kun je betalen? 
En wat is verstandig: een huis kopen 

of kun je beter huren? Wat moet je 
juridisch regelen als je gaat samen-
wonen? En kies je voor een bestaande 
woning of een nieuwbouwhuis? Tij-
dens het Wooncafé geven adviseurs 
van de deelnemende bedrijven onder 
het genot van een drankje antwoord 
op deze en andere woonvragen. 

Waar en wanneer

Het Wooncafé vindt plaats op 27 
maart in Grand Café 4A, Nieuwstad 
4A in Lochem; op 1 april in Grand Ca-
fé Het Meestershuis, Dorpsstraat 1 in 
Vorden en op 3 april in Het Koelhuis, 
Parkstraat 1 in Zutphen. Het Woon-
café is tussen 18.30 en 21.00 uur ge-
opend en belangstellenden kunnen 
binnenlopen op een moment dat het 
hen uitkomt. De Wooncafés zijn vrij 
toegankelijk, aanmelden is niet no-
dig. Meer informatie is te vinden op: 
www.facebook.com/hetwooncafe.

Drie Wooncafés voor woningzoekenden
Vorden - Rabobank Graafschap-Noord organiseert in samenwerking 
met Tap & van Hoff notarissen, DWR notarissen, Hulleman notaris-
kantoor, Thoma Makelaars, Ieder1, Viverion en ProWonen in de maan-
den maart en april drie Wooncafés. De Wooncafés zijn bedoeld om 
woningzoekenden te informeren over wat er allemaal komt kijken bij 
het kopen van een (eerste) huis.

Dan hoopt mevrouw P.den Dulk te 
Doetinchem, pastor vanuit de Prak-
tijkschool, te spreken over het thema 

“Op weg naar Pasen”.

Deze middag wordt aan de hand van
dia’s naar het leven gekeken als een
pelgrimstocht. 
Gedichten, beelden uit de Bijbel en
muziekklanken brengen ons bij de
pelgrim die we zelf zijn, in verwon-
derde aandacht.

PCOB-bijeenkomst

Op weg naar Pasen
Vorden - De volgende middagbij-
eenkomst van de PCOB zal wor-
den gehouden op donderdagmid-
dag 27 maart te 14.30 uur in De 
Soos (Dorpscentrum) te Vorden.

Evert van der Wal gehuldigd

Van der Wal deed samen met enkele 
andere leden van de vereniging mee, 
maar wist als enige in de prijzen te 
vallen. Dat deed hij met een stam 
van vier driekleurglansspreeuwen. 
Voorzitter Kees Bink huldigde Van 
der Wal tijdens de jaarvergadering 
en overhandigde hem een plaquette.

Op de jaarvergadering werd verder 
duidelijk dat de vogelvereniging er fi-
nancieel goed voor staat. De penning-

meester maakte weilis waar een klein 
verlies bekend, maar de reserves zijn 
nog groot genoeg om de contributie 
op hetzelfde niveau te houden. 
Ook het ledenaantal bleef stabiel. De 
vereniging kampt echter wel met 
vergrijzing en zoekt daarom naar 
nieuwe samenwerkingsverbanden 
met andere verenigingen uit de Ach-
terhoek om het houden, kweken en 
tentoonstellen van vogels voor de le-
den aantrekkelijker te maken.

Vorden - Evert van der Wal werd vorige week in het Dorpscentrum 
door vogelvereniging De Vogelvriend in het zonnetje gezet. Eind janu-
ari wist Van der Wal beslag te leggen op een bronzen medaille tijdens 
de wereldkampioenschappen in het Italiaanse Bari.

Op deze avond is er natuurlijk een dj 
aanwezig, maar er zal  ook een optre-
den verzorgd worden door Def Rhymz 
(bekend van zijn nummer 1 hits ‘Schud-
den’ en ‘Doekoe’). 
Def Rhymz vond het zo’n leuk idee, 
dat hij heeft beloofd ook nog een ver-
rassingsartiest mee te nemen! Als je 
goed op de flyer kijkt kan je misschien 
al raden wie dat zou kunnen zijn. Am-
ber liep al langer met het idee rond 
om een verjaardagfeest te gaan geven, 
maar toen zij naar het Valentijnsfeest 
voor groep 7 en 8 in het Stampertje ge-
weest was wist zij het zeker: voor haar 
12e verjaardag wilde zij een feest gaan 
geven voor iedereen! Zij is op zoek ge-
gaan naar een locatie en De Herberg 
wilde er graag aan meewerken. En nu 
ook er nog een geweldige DJ en twee ge-
weldige artiesten komen kan het feest 
losbarsten.
Teenage Party Happy start om 20.00 
uur en duurt tot 23.30 uur. De entree is 
3,50. Het drinken moet je zelf betalen, 
maar de eerste 40 kinderen die zich aan-
melden via de facebook pagina Teenage 
party Happy, krijgen een gratis muntje.

Teenage party 
Happy
Vorden - Op 29 maart houdt Am-
ber Moeshart haar eerste Teenage 
party ‘Happy’ voor alle kinderen 
uit groep 7 en 8 en genodigden in 
de zaal van de Herberg in Vorden.

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten

ZIN IN IETS GEZONDS? 
TAI CHI – QI GONG BIJ DE WILGENBOOM!
OP 1 APRIL START EEN NIEUWE GROEP!
OOK VIERT DE WILGENBOOM FEEST OMDAT ZE 10 JAAR BESTAAT.

Voel je ook dat het voorjaar je 
uitnodigt om een gezonde im-
puls aan je leven te geven? Of 
wil je na de winter weer meer 
in beweging komen? Kom 
dan eens langs voor een gra-
tis PROEFLES. Misschien wil 
je ook graag meer weten over 
de achtergronden van Tai Chi 
– Qi Gong? Je bent welkom op 
27 maart  als Marjolein Brug-
man een gratis LEZING geeft 
vanwege het 10 jarig bestaan 
van de Wilgenboom.

De Wilgenboom geeft inmid-
dels 10 jaar Tai Chi - Qi Gong 
cursussen, zowel op de ochten-
den als de avonden op twee loca-
ties in Zutphen; het Middenhuis 
in Leesten en het Oude Bornhof 
in het centrum. Op beide plekken 
kunnen we, nu de dagen weer 
langer worden, als het weer het 
toelaat naar buiten toe.
TaiChi - QiGong is een eeuwen-
oude Chinese bewegingsleer met 
langzame vloeiende bewegingen 
waarbij het vooral om de inner-
lijke beweging gaat. Deze bewe-
gingskunsten werken aardend, 
ze geven een beter lichaamsbe-
wustzijn, een verbeterde gezond-
heid en een diepere ademhaling. 
De spieren en gewrichten worden 
op een zachte manier getraind en 
doorbloedt. Tevens wordt het als 
ontspannend ervaren.
Deze bewegingsleer wordt in de 
100 minuten groepen gecombi-
neerd met Healing Tao, ook wel 
meditatieve Qi Gong genoemd. 
Hierdoor wordt rustig bewegen 
op een mooie manier, met verstil-
ling afgewisseld. 

Omdat er mensen zijn die 
vooral willen bewegen, start 
er op 1 april een groep met 
alleen Tai Chi – Qi Gong. Deze 
lessen zijn op dinsdagochtend en 
duren 75 minuten. 

Er zijn ook lage versnellingsgroe-
pen. Deze groepen zijn bedoeld 
voor mensen die het rustiger 
aan willen of moeten doen. Dit 
kan om allerlei redenen zijn, zo-
wel leeftijd, herstel na ziekte, als 
een breed scala aan gezondheids-
klachten, zoals artrose, reuma, 
fybromyalgie. 
Omdat de bewegingen eenvoudig 
en langzaam zijn, kunnen ze ge-
makkelijk aangepast worden aan 
een ieders mogelijkheden. Indien 
gewenst, is het mogelijk om al-
les zittend mee te doen. Neem bij 
vragen of twijfel contact op om te 
overleggen.

Op donderdag 27 maart is er 
een lezing vanwege het feit 
dat de Wilgenboom 10 jaar be-
staat en Marjolein Brugman 
15 jaar les geeft. 
Tijdens deze gratis lezing wordt 
er verteld over achtergronden 
van Tai Chi – Qi Gong, zoals het 
Taoïsme en de vijf elementen 
leer. Je ontvangt informatie maar 
je wordt ook uitgenodigd om te 
ervaren. De lezing vindt plaats in  
St. Elisabeth te Zutphen en is van 
19.30-21.30 uur. 

Tai Chi - Qi Gong is voor ieder-
een. 
Veel cursisten ervaren dankzij Tai 
Chi – Qi Gong een gevoel van rust 
en ruimte in deze roerige tijden 
en hebben het gevoel dat ze zich 
zelfbewuster en zekerder voelen. 
Ook een moment van genieten en 
plezier hebben, voor je zelf, met 
elkaar. 

Je bent van harte welkom voor 
een GRATIS proefles.

Voor informatie kun je contact 
opnemen met Marjolein Brugman
0575-529270 / 06-46492337, 
www.dewilgenboom.nl



-

-

Om u wegwijs te maken, handige tips 
aan de hand te doen en goed te weten 
wat er in een dorp speelt, heeft de ge-
meente een aantal medewerkers die 
regelmatig op pad zijn in Bronckhorst 
en in gesprek gaan met inwoners en 
organisaties over allerhande onder-
werpen. 

Inwoners in Bronckhorst hebben zo-
veel goede ideeën, maar mensen we-
ten niet altijd hoe ze die ideeën kun-
nen uitvoeren. Natuurlijk zijn er onze 
bedrijfscontactfunctionaris en kern-
contactfunctionaris, die met name 
aanspreekpunt zijn voor onderne-
mers en dorpsbelangenorganisaties. 
Maar die andere ca. 36.000 inwoners 
dan? Het zou toch mooi zijn als we 
van meer inwoners uit een kern we-
ten wat ze willen en kunnen en hen 
dan kunnen helpen om initiatieven te 
ontwikkelen. Tien van onze mede-
werkers, we noemen hen gebieds-
ambtenaren, hebben daarom als ex-
tra taak meer contact te zoeken in de 
kernen en een schakel te zijn in de 
samenleving, tussen inwoners, maat-
schappelijke organisaties, bedrijven 
en gemeente. Ze kunnen u bijvoor-
beeld de weg wijzen naar geschikte 
locaties, mogelijke samenwerkings-
partners, financieringsmogelijkheden 
etc. Daarbij bepalen zij niet wat er 
gaat gebeuren in uw woonomgeving, 
dat doet u als inwoner of organisatie 
zelf. Maar de gemeente is graag be-
trokken, draagt een steentje bij, en 
waar wij verplichtingen hebben, bij-
voorbeeld op het gebied van zorg, 
vervullen wij die. 

Deze manier van werken in de gebie-
den komt voort uit een andere rol die 
overheden steeds meer innemen. We 
gaan meer uit van uw eigen kracht en 
verantwoordelijkheden en intiatieven 
die u zelf neemt. We willen hiermee 
beter aansluiten bij behoeften die er 
zijn in uw woonomgeving en daarbij 
ondersteunen. Waar gemeenten voor-
heen veel bepaalden, bent u nu zelf 
aan zet. Dan is het natuurlijk belang-
rijk dat mensen elkaar weten te vin-
den. De rollen van overheid en inwo-
ners draaien als het ware om, waarbij 
wij een goede wegwijs- en verbinden-
de functie kunnen bieden.

De gebiedsambtenaren werken in 
duo’s in vijf gebieden. Zie onderstaand 
schema. Hun werkwijze kan per ge-
bied verschillen. Dit is afhankelijk van 
de vraag uit een dorp en wat er speelt. 
We sluiten aan bij wat er is, maar zoe-
ken ook nieuwe netwerken op. In Vor-
den zijn bijvoorbeeld ondernemers 
erg actief. In andere dorpen heb je 
dorpsbelangenorganisaties die zich 
inzetten voor de belangen van de in-
woners. Gesprekken vinden plaats in 
de dorpen zelf, bijvoorbeeld tijdens 
bijeenkomsten. U zult deze medewer-

kers steeds vaker tegenkomen of wel-
licht heeft u al kennis met ze gemaakt.

Bel of mail ze. Durf te vragen! Ze zijn 
er voor u! 
#dtv (durf te vragen) is de meest voor-
komende term op twitter. Hiermee 
vragen twitteraars andere twitteraars 
een antwoord op een vraag, hulp of 

medewerking. Er is altijd wel een twit-
teraar die een antwoord heeft! In 
Bronckhorst kunt u uw vraag ook bij 
één van de tien gebiedsambtenaren 
kwijt! 

Een inwoner uit Hummelo sprak 
met één van onze gebiedsambtena-
ren voor Bronckhorst Zuid over zijn 
idee om wat doen voor alleenstaan-
de  ouderen uit Hummelo en Keppel 
met de oogst van zijn grote moes-
tuin. Hij wil graag regelmatig voor 
hen gaan koken en ze zo een gezel-
lige avond  bieden. Hij zoekt een lo-
catie en vraagt hoe hij bekendheid 
kan geven aan zijn plan, om oude-
ren ervan op de hoogte te stellen, 
maar ook enkele vrijwilligers te 
werven om hem te helpen. Helmig 
van der Kolk kon hem verwijzen 
naar  enkele mogelijke locaties en 
contactpersonen door geven van 
verschillende lokale media voor 
een artikel over zijn initiatief.

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

16.30 uur 

12.30 uur 

 

19.30 uur

Wij advisereren u voor een bezoek 

aan het gemeentehuis een afspraak te 

maken. Dit voorkomt mogelijke wachttij-

den. U weet dan zeker dat er een deskun-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een af-

spraak maken. Voor alle andere afspra-

ken kunt u ons bellen: (0575) 75 02 50

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

communicatie en promotie, Dualisering, 

Publiekszaken (dienstverlening), 

Informatisering en automatisering

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Economische zaken, Coördinatie 

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Volksgezondheid,

Regiozaken 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Bent u ze al tegengekomen? Eén van onze gebiedsambtenaren?
Durf te vragen! Ze zijn er voor u!

Herman de Groot

Wim Berenpas

Helmig van der Kolk

Arie Vries

Sander Burggraaf Jan Plekkenpol

Tineke Vos

Jan Ditzel

Jeanne Wissink

Jeroen Glandrup

19 maart is het zover: de verkiezin-
gen voor een nieuwe gemeenteraad 
voor Bronckhorst! Tussen 07.30 (let 
op: in het artikel van vorige week was 
deze tijd onjuist vermeld!) en 21.00 
uur kunt u stemmen op één van de 
personen die zich kandidaat hebben 
gesteld. De afgelopen tijd hebben wij 
u onder meer via deze gemeentepa-
gina’s op de hoogte gehouden van 

standpunten van de zeven Bronck-
horster politieke partijen die mee-
doen. Wilt u nog eens nalezen waar 
de partijen voor staan, dan kan dit op 
de volgende manieren doen:

 
gemeenteraadsverkiezingen of 
scan de QR-code

 
(van radio Ideaal)

Gelderland)

Ligt uw stempas klaar? Legitimatiebewijs erbij?
De stembureau’s zijn vanaf 07.30 uur open

  e-mail: h.degroot@bronckhorst.nl 

  e-mail: j.plekkenpol@bronckhorst.nl

  e-mail: h.vanderkolk@bronckhorst.nl

  e-mail: j.ditzel@bronckhorst.nl

  e-mail: s.burggraaf@bronckhorst.nl

  e-mail: j.glandrup@bronckhorst.nl

  e-mail: a.vries@bronckhorst.nl

  e-mail: j.wissink@bronckhorst.nl

  e-mail: w.berenpas@bronckhorst.nl

  e-mail: t.vos@bronckhorst.nl

Zuid:  Hummelo, Voor- en Achter-Drempt en Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik 
West:  Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, Baak en Rha 
Oost:  Zelhem en Halle
Midden:  Hengelo, Keijenborg, Veldhoek, Velswijk en Varssel



De oevers van de IJssel aan de 
Brummense en Bronkhorster zijde 
worden opgeknapt, zodat het een 
aantrekkelijke plek wordt om te re-
creëren, rusten, spelen en parkeren. 
Dostal Wegenbouw start op 24 maart 
met de werkzaamheden en deze du-
ren tot en met juni 2014.  

Een balanceertraject met spring-
boomstammen in de natuurspeel-
plaats voor de kinderen, een platform 
om te vissen, knusse picknickplaat-
sen om een sandwich te nuttigen, 
mooie plekken om uit te kijken over 
het water of om van een ijsje en friet-

je te genieten. Aan het veer wordt het 
straks goed toeven voor jong en oud. 
De veeromgeving biedt dan een aan-
trekkelijke entree voor mensen die 

vanuit de Achterhoek via het veer de 
gemeente Brummen binnenkomen of 
die vanuit de Veluwe via Brummen 
langs Bronkhorst gaan. 

Ideeën van kindeen zijn meegenomen
Vanuit de gedachte dat beide oevers 
één geheel vormen, is er één totaal-
ontwerp gemaakt waarbij in de uit-
voering gebruik wordt gemaakt van 
dezelfde materialen op beide oevers. 
Het ontwerp is tot stand gekomen in 
nauw overleg met diverse betrokken 
partijen. Ook zijn in dit ontwerp ver-
rassende ideeën van kinderen over 
een natuurspeelplaats meegenomen. 
Wilt u alvast een indruk krijgen hoe 
de nieuwe oevers eruit komen te zien, 
kijk dan op www.
bronckhorst.nl 
 onder Plannen en 
projecten: 
 Bronckhorster 
veer of scan de 
QR-code.

Herinrichting Bronkhorsterveer van start

Langs de Dorpsstraat in Vorden 
hebben we vier ondergrondse afval-
bakken geplaatst voor algemeen 
gebruik, ter vervanging van de oude 
afvalbakken die u daar gewend was. 
U kent al de ondergrondse afvalcon-
tainers bij de milieuparkjes en ap-
partementen, deze afvalbakken 
kennen het zelfde principe. Belang-
rijk voordeel van deze containers is 

de grote ondergrondse opslagcapa-
citeit (ruim 1 m3). Wij hoeven ze 
daardoor minder vaak te legen, wat 
weer scheelt in de kosten. De afval-
bakken worden door Berkel Milieu 
geleegd, tijdens de inzamelrondes 
bij appartementen. De ondergrond-
se afvalbakken zijn geleverd door 
het Vordense bedrijf Rimetaal.

Ondergrondse afvalbakken
geplaatst langs Dorpsstraat Vorden

Uit de raad

Tijdens deze raadsvergaderingen 
staan geen (beleids)stukken op de 
agenda waar de raad een besluit over 
moet nemen. De vergadering van de 
26e staat in het teken van het af-
scheid van de 25 leden van de huidige 
gemeenteraad en een terugblik op 
hun raadsperiode van de afgelopen 
vier jaar. Tijdens de vergadering van 
de 27e staat de installatie van de 
nieuwe raadsleden die u kiest op 19 

maart op stapel. Ook is dan de benoe-
ming van twee nieuwe plaatsvervan-
gend voorzitters van de gemeente-
raad (om als het nodig is de burge-
meester, die de raadsvoorzitter is, te 
vervangen als hij een keer afwezig is) 
en vier voorzitters van de raadscom-
missies (de maandelijkse vergaderin-
gen waarin voorstellen waarover in 
raadsvergaderingen besloten wordt, 
worden voorbereid). De partij die bij 

de verkiezingen als grootste uit de 
bus komt, gaat direct na 19 maart aan 
de slag om een coalitie te vormen 
waaruit nieuwe wethouders naar vo-
ren geschoven worden om samen 
met de burgemeester het college van 
burgemeester en wethouders te gaan 
vormen de komende jaren. De verga-
deringen op 26 en 27 maart beginnen 
om 20.00 uur, zijn openbaar en vinden 
zoals altijd plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis. U bent van harte 
om de bijeenkomsten bij te wonen. 
Graag tot dan! 

De huidige gemeenteraad in vergadering. U stemt toch ook op 19 maart voor een nieuwe 

raad?

Wethouder Spekschoor onthulde op 
10 maart het bouwbord voor zeven 
patiowoningen op het Havo-terrein 
in Vorden. In twee fasen komen le-
vensloopbestendige woningen en 
kavels. Deze type woningen sluiten 
aan bij de woonbehoefte in Vorden. 
Fase 1 gaat nu van start. De verkoop 
van de patiowoningen start in mei/
juni 2014. De zeven bouwkavels van 

fase 2 komen na realisatie van fase 
1 in de verkoop. 

Meer informatie over de woning-
bouwplannen vindt u op www.
bronckhorst.nl ➝ Plannen en projec-
ten in uw buurt ➝ Gebiedsontwikke-
ling Havo Vorden of castillovorden.
nl, of neem contact op met de ge-
meente, tel. (0575) 75 02 50.

Bouw patiowoningen Havo 
 terrein Vorden van start

De voorbereidingen zijn gestart voor 
de bouw van het nieuwe kindcentrum 
dat op de Prins Berhardlaan in Steen-
deren komt. Zoals het er nu naar uit-
ziet is het nieuwe gebouw na de zo-
mer van 2015 klaar. Het kindcentrum 
gaat in ieder geval plaats bieden aan 
een school voor ca. 250 leerlingen, 
buitenschoolse opvang, en peuterop-
vang. Daarnaast worden de mogelijk-
heden bekeken om in het gebouw ook 
onderdak te bieden aan muziekonder-
wijs, een consultatiebureau, het JEKK 
en een schoolbibliotheek. 

Initiatiefnemers uit Steenderen bekij-
ken of het mogelijk is om het kindcen-
trum nog uit te breiden met facilitei-
ten voor sport en cultuur. Steende-
rens Belang gaat hiervoor bij de pro-
vincie een subsidieaanvraag indienen 
voor een gemeenschapsruimte voor 
cultuur en sportactiviteiten. Uit onder-
zoek is gebleken dat er behoefte is 
aan zo’n plek, die zou moeten bestaan 
uit een ontmoetingsruimte en twee 
vergaderruimten die te koppelen zijn. 

Waarom een nieuw kindcentrum 
Om ook in de toekomst, als we te ma-
ken hebben met minder kinderen in 
het gebied, goed onderwijs te bieden, 
streven we naar een bundeling van 
scholen en voorschoolse voorzienin-
gen. Andere overwegingen zoals leef-
baarheid, aanvullende voorzieningen/
accommodaties en aantallen scholen 

(spreiding) zijn hieraan onderge-
schikt. Naar verwachting telt Bronck-
horst in 2020 30% minder basis-
schoolkinderen dan in 2010. Door de-
ze demografische ontwikkelingen be-
sloten de schoolbesturen om de vijf 
scholen in Steenderen te fuseren tot 
één algemeen bijzondere school. Dit 
fusietraject loopt. Voor een compleet 
nieuwe school op een nieuwe plek is 
gekozen, omdat de huidige schoolge-
bouwen op meerdere vlakken niet 
voldoen aan de wensen en eisen van 
de fusieschool. Zoals te weinig ruimte 
(lokalen) beschikbaar, te weinig bui-
tenruimte, verkeersdruk en de hoge 
onderhoudskosten).

Betrokken partijen 
De bij de bouw betrokken partijen zijn 
de gemeente (bouwheer), het school-
bestuur van de nieuwe fusieschool 
(PRO8) en de Stichting Peuterspeelza-
len Bronckhorst. Zij komen samen tot 
een ontwerp, overeenstemming over 
beheer, exploitatie, eigendom en fi-
nanciële huishouding. Het kindcen-
trum gaat bestaan uit 10 lokalen (al 
dan niet permanent, afhankelijk van 
het ontwerp). Uitgangspunt voor de 
nieuwbouw is onder meer: duurzaam, 
flexibel bouwen en energiezuinig. 

Omwonenden en verenigingen
Volgens planning wordt het nieuw-
bouwplan dit voorjaar aanbesteed en 
beginnen in het najaar 2014 de werk-

zaamheden. Vanzelfsprekend be-
spreken de betrokken partijen de 
plannen voor het kindcentrum met 
Steenderens Belang. Ook gaan we 
met omwonenden in gesprek over bij-
voorbeeld de landschappelijke inpas-
sing, parkeren en verkeer. Verder 
wordt met de sportverenigingen ge-
sproken over samenwerkingsmoge-
lijkheden. Voor de bouw van de nieu-
we school is een wijziging van het be-
stemmingsplan nodig. In deze wijzi-
ging wordt  ook het plan van de voet-
balvereniging meegenomen voor een 
veldenuitbreiding. Uiteraard worden 
de geldende bestemmingsplan- en in-
spraakprocedures gevolgd. Zo gauw 
deze starten, informeren we u hier-
over. Onder andere vindt dan een in-
formatieavond plaats. 

Vragen
De gemeente is als bouwheer de 
opdrachtgever voor de bouw van 
de nieuwe school. Hebt u vragen 
over de werkzaamheden rond de 
nieuwbouw dan kunt u contact op-
nemen, via tel. (0575) 75 02 50. Wilt 
u de vorderingen rond de nieuw-
bouw volgen, neem dan regelmatig 
eens een kijkje op www.bronck-
horst.nl/kindcentrumsteenderen. 
Op de speciale facebookpagina 
www.facebook.com/kindcentrum-
steenderen kunt u de nieuwbouw 
ook heel gemakkelijk volgen en als 
u vragen heeft of een reactie wilt 
geven, kunt u daar ook terecht. 
Like de pagina meteen, dan bent u 
steeds op de hoogte!

Voorbereidingen nieuwe kindcentrum in 
Steenderen in volle gang

Ja, ik wil… trouwen in Bronckhorst!
Gaat u binnenkort trouwen of een partner-
schap aan? Bronckhorst is een prachtige 
 gemeente voor uw mooiste dag. Mooi, 
 veelzĳdig, historisch, groen en kleurrĳk.  
Dit zĳn allemaal woorden die opgaan voor  
de bĳzondere locaties die de gemeente 
 huwelĳksparen en partnerstellen biedt:
• Gemeentehuis in Hengelo (Gld)
• Kapel in Bronckhorst (foto)
• Kasteel Vorden in Vorden
• Museum Smedekinck in Zelhem
• Kasteel Keppel in Laag-Keppel

Speciale raadsvergaderingen: met op 26 maart afscheid huidige 
raadsleden en 27 maart benoeming nieuwe raadsleden



De VVN is op zoek naar lokale vrijwil-
ligers! Wilt u ook bijdragen aan de 
verkeersveiligheid in Bronckhorst? 
Kom dan naar de inloopbijeenkomst 
op 2 april 2014 vanaf 19.00 tot 20.00 
uur in het gemeentehuis in Hengelo.

Werkzaamheden
De werkzaamheden variëren van be-
stuurlijke activiteiten (voorzitter, pen-
ningmeester, secretaris) tot bijdra-
gen aan de organisatie van activitei-
ten in de gemeente. Deze activiteiten 
zijn er om de verkeersveiligheid voor 
jong en oud te bevorderen. Denk aan 
de verkeersexamens in theorie en 
praktijk voor de leerlingen van de ba-
sisscholen. Of het veilig rijden met uw 
scootmobiel. De VVN organiseert de-
ze belangrijke activiteiten samen met 
vrijwilligers uit de gemeente. 

Meer informatie
VVN biedt een professionele onder-
steuning en afhankelijk van de taak 
zijn er opleidingsmogelijkheden. Het 
is ook mogelijk om bij VVN vrijwilli-
gerswerk te doen vanuit een uitke-

ring om werkervaring te krijgen. 
Meer weten? Bel of mail met de heer 
Jan Hommes van VVN Steunpunt 
Oost, tel. (0575) 51 04 85 of e-mail: 
j.hommes@vvn.nl.

Vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
zoekt vrijwilligers in Bronckhorst
U bent van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op 2 april

Vrijwilliger bij verkeersexamen

Op de vijf algemene begraafplaatsen 
en twee Joodse begraafplaatsen in 
onze gemeente vindt de komende tijd 
een cultuurhistorisch onderzoek 
plaats. Bekeken wordt wat, in cul-
tuurhistorisch opzicht, de waarde is 
van onze begraafplaatsen. Inzicht 
hierin is van belang voor de toe-
komst, zodat we bij eventuele uitbrei-
ding of verandering van een begraaf-
plaats plekken en/of materiaal dat 
van cultuurhistorische waarde is zo-

veel mogelijk in tact kunnen houden. 
En als uit het onderzoek blijkt dat er 
op één van de begraafplaatsen een 
heel bijzonder gedeelte is, kunnen
we dat aanwijzen als gemeentelijk 
monument. 

Het onderzoek wordt, in opdracht van 
de gemeente, uitgevoerd door het 
Monumentenadviesbureau uit Nijme-
gen en is naar verwachting in mei/
juni afgerond.

Cultuurhistorie van begraaf-
plaatsen in beeld

Begin februari zijn we gestart met de herin-
richting van de speelplek aan De Oldenoord in 
Zelhem. Het grondwerk is inmiddels klaar en 
de heuvels hebben een paar weken ‘nagezakt’, 
zodat de toestellen en speelelementen nu ge-
plaatst kunnen worden. Deze komen medio 
maart.

Struinpaden
Op 26 maart van 14.00 tot 17.00 uur maken 
buurtbewoners struinpaden door het naast-
gelegen bos. De kinderen kunnen dan ook in 
dit bos spelen, door bijvoorbeeld hutten te 
bouwen. Voor dit werk is het motto ‘velen
handen maken licht werk’ van toepassing.

Uw hulp is zeer welkom! Vindt u het leuk
om deze middag te helpen? Meldt u zich
dan aan door te mailen naar info@bronck-
horst.nl. Samen zorgen we voor jaren
speelplezier!

Helpt u 26 maart mee met maken van struinpaden bij speelplek Oldenoord in Zelhem?

Op 20 maart overhandigt burge-
meester Henk Aalderink de eerste 
speciale leskist over de luchtoorlog 
die boven Bronckhorst woedde in 
WOII. Dit gebeurt op de Looschool in 
Zelhem. Ook alle andere basisscho-
len in de gemeente ontvangen uiter-
lijk eind maart de leskist. De kist is 
een vervolg op de berging afgelopen 
najaar van de Lancaster ED470 bom-
menwerper op de Hummeloseweg in 
Zelhem. Onderdeel van de berging 
was ook om schoolkinderen te infor-
meren over deze crash die het leven 
kostte aan zes van de zeven inzitten-
den die vochten voor onze vrijheid. De 
kinderen bezochten tijdens de ber-
ging in groten getale de crashlocatie 
en kregen daar uitleg (ca. 700 kinde-
ren uit de gemeente kwamen langs 
met hun school). Het was de bedoe-
ling dat de scholen vervolgens in 
maart 2014 via een speciale leskist 
(digitaal) lesmateriaal kregen over de 
luchtoorlog in WOII boven hun woon-

omgeving, waarvan het neerstortten 
van de Lancaster onderdeel uitmaak-
te. De leskist past mooi bij de educa-
tie die kinderen jaarlijks in die perio-
de krijgen over de oorlog en kan 
meerdere jaren gebruikt worden. De 
kist bestaat uit een speciale film die 
radio Ideaal maakte, uitgebreide les-
brieven met onder meer info over de 
ruim 40 toestellen die in WOII in 
Bronckhorst neerkwamen (o.a. in en 
rond Baak, Halle, Hummelo, Keijen-
borg, Laag Keppel, Steenderen, Vor-
den, Wichmond en Zelhem) en ook 
bijzondere achtergrondinformatie 
over de bemanningsleden van de 
Lancaster, hun families en hun be-
weegredenen om te vechten in de 
oorlog.  

Samenwerking met Iselinge
De inhoud van de leskist is tot stand 
gekomen na een literatuuronderzoek 
door de studenten van de Iselinge 
Hogeschool Doetinchem, in samen-
werking met stichting Oud Zelhem. 
De studenten legden zich toe op het 
geven van ‘goed geschiedenisonder-
wijs’, waarin vooral het ontwikkelen 
van het historisch besef van belang is 
in een taal die bij kinderen past. Ook 
ontwikkelden zij voor elke plaats een 
leerkrachten handleiding, een leer-
lingen tekst en (activerende) op-
drachten. Met als resultaat de prach-
tige leskoffer die naast de lesstof, en-
kele brokstukken bevat van bommen 
en/of plaatmateriaal van het Lancas-
ter vliegtuig, een stukje parachute 
stof, en de door radio Ideaal gemaak-
te documentaire. De lessen zijn ook 
in digitale vorm beschikbaar gesteld. 
Aan de ontwikkeling van de leskisten 
werkten onder leiding van Marieke 
Ubbink namens de Iselinge Hoge-

school mee: Jelmer Korten, Lianne 
Kraan, Charlotte Olthof, Marieke 
Smeenk, Merel Startman, Jory Tol-
kamp en Marieke Tuinman. Namens 
stichting Oud Zelhem werkten mee: 
Bert Schieven en Harry Somsen. Voor 
geïnteresseerden staat op www.oud-
zelhem.nl ook veel info over de lucht-
oorlog boven Bronckhorst in WOll. 

Zelhemse Looschool krijgt eerste 
leskist aangeboden
De eerste leskist wordt op 20 maart 

om 09.00 uur uitgereikt aan Sander 
Regelink op de Looschool in Zelhem. 
Hij is de zoon van één van de twee fa-
milies die op boerderij De Gasthuis-
plaats op de Hummeloseweg in Zel-
hem wonen, waar de berging plaats-
vond en het vliegtuig destijds neer-
kwam met als gevolg dat de boerderij 
zwaar beschadigde en later her-
bouwd werd. Tijdens de berging ver-
telde Sander op het jeugdjournaal 
over wat er bij hem voor deur ge-
beurde.

Burgemeester overhandigt eerste leskist over luchtoorlog boven Bronckhorst 
op 20 maart aan basisschoolleerling Sander Regelink
Vervolg op berging in Zelhem afgelopen najaar

Openbare bekendmakingen

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

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 7 maart 2014:

Ontvangen op 9 maart 2014:

Ontvangen op 10 maart 2014:

Ontvangen op 11 maart 2014:

Ontvangen op 12 maart 2014:

Aanvragen
Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

NB Procedure vergunningverlening evenementen/activiteiten aangepast 
Om de procedure voor een vergunning/melding voor het organiseren van evenementen/activitei-
ten te verkorten, publiceren we sinds 1 februari geen aanvragen meer  maar enkel nog de ver-
leende vergunningen (zie hieronder). Deze aanpassing past bij de inzet van de gemeente om 
regels/procedures te verminderen, waarmee het voor organisatoren/initiatiefnemers eenvoudi-
ger wordt activiteiten te organiseren.



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

Zienswijze indienen?
-

-
-

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

Evers

event

-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Buiten behandeling gelaten aanvragen

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

-

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

ontwerpvergunning
-

Verleende vergunningen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Dorpsstraat 4 Wichmond’

-

realiseren.

-

➝ Actueel ➝
-

Zienswijze indienen?
-

Bestemmingsplannen

Nadere beleidsregels uitvoering Regionale woonvisie vastgesteld
-

Slapende capaciteit

Beleidsregels

-

-

Zijn de regels in uw situatie van toepassing?

-

Bekendmaking uitslag gemeenteraadsverkiezingen
-

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Bronckhorst 2014

-

-
➝

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Openbare bekendmakingen - vervolg

-

OERRR-KRACHTEN IN DE NATUUR
Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl



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

Met de opbrengst van deze collecte 
kan ZOA slachtoffers van rampen 
en conflicten helpen en hen zo hoop 
op een nieuwe toekomst bieden! De 
gemiddelde collectebus brengt vijftig 
euro op. Daarmee biedt ZOA hulp aan 
slachtoffers van een natuurramp of 
gewapend conflict in vijftien landen 
in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. 

Helpen?
U kunt vluchtelingen steunen door 
als collectant mee te helpen. Een uur-

tje tijd maakt een wereld van verschil
voor mensen die alles zijn kwijtge-
raakt! Ook middels een donatie kunt
u helpen. En komt er een collectant
bij u aan de deur, stel hem/haar dan
niet teleur.

Voor meer informatie of om u op te
geven: Mevr. H. Hanskamp tel. 0573-
461163 of mevr. A. Wesselink, tel.  
0573-453027
U kunt ook kijken op 
www.zoa.nl/collecte.

Huis-aan-huis collecte komt er aan

Collecteer mee: een uurtje 
maakt verschil

Bronckhorst - Van 23 tot en met 29 maart 2014 gaat de ZOA-collecte-
week weer van start.

WWW.ZOA.NL

haar schoon 
drinkwater

Geef

Clustercommandant Harriët Tomas-
sen opende de avond met een woord 
van dank aan alle vrijwilligers en be-
nadrukte hoe belangrijk zij zijn voor 
de brandweer. Zij leveren een grote 
en belangrijke bijdrage aan de veilig-
heid in Bronckhorst.  
Er is afscheid genomen van twee vrij-
willigers. Beide heren hebben zich 
geruime tijd voor de samenleving in-
gespannen. De heer G.J. Bosman uit 
Hengelo, ontving uit handen van de 
burgemeester de versierselen en oor-
konde behorende bij de benoeming 

tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
De Koninklijke Onderscheiding ont-
ving hij vanwege zijn langdurige bij-
drage aan de openbare veiligheid in 
zijn woonplaats en in de regio. Jan 
Bosman was van januari 1980 tot juli 
2013 lid van de vrijwillige brandweer 
Bronckhorst, post Hengelo.
Tevens is afscheid genomen van de 
heer J. Doornbosch. Hij is ruim 10 
jaar brandweervrijwilliger geweest 
bij de post Steenderen. 
Daarnaast ontving een aantal men-
sen een diploma, variërend van voer-

tuig-/pompbediener tot Manschap 
A. Tevens waren er dit jaar 16 jubi-
larissen, zelfs één maal een 40-jarig 
dienstverband. 

Een groot aantal vrijwilligers kreeg 
een jubileumoorkonde van Brand-
weer Nederland:

Ronald Jansen, Frans Meulenbelt, 
Hans Sloot en Marcel Westerink

Gerard Memelink en Henri Was-
sink 

Han Hobelman, Hans Lubbers, Jo-
han Norde en Arie Wassink 

G.J. Bosman uit Hengelo ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester Aalderink zet vrijwilligers 
brandweer in het zonnetje

Bronckhorst - Vrijdag 14 maart vond de jaarlijkse brandweeravond 
voor de brandweerposten uit de gemeente Bronckhorst plaats in het 
gemeentehuis in Hengelo. Tijdens deze avond zijn diploma’s uitge-
reikt en jubilarissen gehuldigd van de posten Hengelo, Steenderen, 
Vorden en Zelhem. Ook reikte burgemeester Aalderink één Konink-
lijke Onderscheiding uit.

v.l.n.r op de foto; burgemeester Aalderink, Joke Bosman, Jan Bosman, Harriët Tomassen (clustercommandant Brandweer Achterhoek 
West) en Arnold Grotenhuys (postcommandant post Hengelo).

Sinds de gemeentelijke herindeling 
organiseren de imkerverenigingen 
van Vorden, Steenderen, Zelhem en 
Hengelo eenmaal per jaar een geza-
menlijke activiteit. Voor deze avond, 
die op dinsdagavond 25 maart wordt 
gehouden, is Hennie Kroese uit Apel-
doorn de gastspreker. Hennie is in 
Oost-Nederland bekend vanwege zijn 
kennis van koninginnenteelt. Door 
het telen van raszuivere Buckfast-ko-
ninginnen worden zachtaardige bij-
envolken gekweekt die, behalve dat 
ze zo vriendelijk zijn, ook nog eens 
een tomeloze haaldrift aan de dag 
leggen. Veel imkers in de gemeente 

Bronckhorst werken inmiddels met
de Buckfast-bijen en de goede resul-
taten zorgen voor steeds meer vraag
naar deze bijzondere bijen.
Behalve de presentatie van Hennie
Kroese is er ook gelegenheid voor
de Bronckhorster imkers om bij te
praten en ervaringen uit te wisselen.
Ook mensen die wat meer willen we-
ten van de imkerij, zijn van harte wel-
kom op deze avond die vrij toeganke-
lijk is. Er zijn plannen om begin 2015
weer een cursus ‘Bijenhouden voor
beginners’ op te starten, mits er vol-
doende belangstelling voor is.

De avond wordt gehouden in de zaal
van Café Wolbrink, Bleekstraat 3 in
Hengelo. De aanvang is om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Eddy Geurtsen, tel.
0575-463631 of canneddy@kickxl.nl

Bronckhorster Bijenavond
Hengelo - De gezamenlijke im-
kerverenigingen, die actief zijn 
in de gemeente Bronckhorst, or-
ganiseren weer hun traditionele 
“Bronckhorster Bijenavond”.

Voor wie? 
De training is bedoeld voor mensen 
vanaf 18 jaar die: het onder andere 
moeilijk vinden contacten te leggen 
en te onderhouden; vaak ‘ja’ zeg-
gen terwijl men ‘nee’ bedoelt; com-
plimenten wegwuiven, omdat men 
denkt dat de ander het niet echt 
meent; last hebben van piekerge-
dachten; het moeilijk vinden om kri-
tiek te krijgen of te geven; de mening 
van anderen belangrijker vinden dan 
de eigen mening; men ruzie wil ver-
mijden voor de lieve vrede. Wie zich 
hierin kan vinden en dit gedrag wil 
veranderen, kan deelnemen aan de 
assertiviteitsgroep. 

Inhoud van de training
Tijdens de training wordt aandacht 

besteed aan: contacten leggen; nee
zeggen; omgaan met schuldgevoe-
lens; omgaan met kritiek; omgaan
met complimenten; niet meer over
zich heen te laten lopen en voor de
eigen mening uit te komen; het aan-
leren van een andere manier van den-
ken. 

Wanneer is de training
De groep komt vier keer bijeen van 
9.30 tot 11.30 uur. De eerste bijeen-
komst is op donderdagochtend 3 
april aanstaande, in het gebouw van
Sensire aan de Sarinkkamp 5-A te
Hengelo. De kosten voor de training
bedragen in totaal € 20- per persoon,
ontheffing is mogelijk. Vooraf vindt
er een informatiegesprek plaats met
de begeleider.

Meer weten?
Voor informatie of aanmelding kan 
men contact opnemen met Jolanda
Schaaf,  maatschappelijk werker
van Sensire team Bronckhorst. Jo-
landa Schaaf is te bereiken via tele-
foonnr. 0314 - 35 67 35 of via e-mail:
j.schaaf@sensire.nl.

Assertiviteitstraining voor 
inwoners uit Bronckhorst
Bronckhorst - Met ingang van 3 
april 2014 organiseert Sensire 
maatschappelijk werk wederom 
een assertiviteitstraining voor in-
woners uit de gemeente Bronck-
horst. Tijdens deze training leert 
men beter voor zichzelf op te ko-
men.Het Comité Boomfeestdag Bronck-

horst organiseerde de 58ste editie van 
de Boomfeestdag met als thema ‘Kie-
zen voor Bomen!’, een knipoog naar 
de verkiezingen van de week erop.
Freddy Evers en Raymond Meussen 
van Inhetgroen uit Baak hadden deze 
ochtend de leiding over het inplanten 
van de singel rondom de nieuwe voet-
balvelden van SV Basteom. Zij werden 
hierbij geassisteerd door hun mede-
werkers. “Wij noemen het bosplant-
soen. Het zijn verschillende soorten 
boompjes en struikjes, zoals hazelaar 
en kardinaalsmuts. Deze gaan bloei-
en, bessen en vruchten dragen. Dat 
is voor de natuur heel goed, maar te-
gelijkertijd schermt dat het sportveld 
heel goed af,” legt Raymond uit.
“Evers Inhetgroen is sponsor, maar is 
tevens met De Covik en Verheij een 
van de lokale partijen die de omvor-
ming van de sportaccommodatie op-
pakt,” vertelt voorzitter van SV Bas-
teom Jeroen Beuseker. “Freddy‘s kin-
deren zitten hier ook op voetbal en 
hij had voor het groen om de nieuwe 
sportvelden heen wel een leuk idee: 
boomfeestdag.”
Freddy Evers vult aan. “Het is een 

mooie jonge vereniging. Met de nieu-
we aanplant kun je de velden mooi 
maken en je betrekt de jeugdleden 
er allemaal bij. En de gemeente wil 
dat mensen participeren, zelf dingen 
gaan doen. Drie vliegen in één klap.”
In de kantine van de voetbalvereni-
ging heette Freddy Evers iedereen een 
goedemorgen en legde het program-
ma voor. Hij hoopte dat zij thuis ook 
een boompje zullen gaan planten.
Wethouder Arno Spekschoor: “Als 
gemeente Bronckhorst hebben we ja-
ren geleden gezegd: ‘een boomfeest-
dag organiseren doen we niet meer’. 
Maar we zijn wel blij dat lokale clubs 
zijn opgestaan om het te organiseren. 
Ik wens jullie veel plezier met het 
planten van bomen, dus naar buiten 
zo meteen.”
De jongelui kregen een korte uitleg 
over het planten van de jonge boom-
pjes en struikjes maar gingen daarna 
voortvarend aan het werk. Ook de 
wethouder plantte een aantal boom-
pjes. De klaarstaande scheppen kre-

gen om beurten een andere planter 
en al snel stonden alle boompjes op 
hun plek. De schoolkinderen waren 
erg enthousiast dat zij in de buurt 
konden planten en zelf konden zien 
hoe groot de nieuwe voetbalvelden 
gaan worden. Ook later kunnen ze 
zeggen: ‘Daar heb ik aan meege-
werkt’.
Vol trots ging de hele groep op de 
foto, om daarna op het terras van de 
voetbalkantine te genieten van een 
beker limonade. De appel was van 
Fruitbedrijf Horstink uit Steenderen/
Rha, voor alle kinderen in de gemeen-
te Bronckhorst die deelnamen aan de 
boomfeestdag. De schooljeugd die bij 
Basteom had gewerkt, kreeg van In-
hetgroen een lunchtrommel.
Daarna was het echt tijd om weer op 
de fiets te stappen om naar school te 
gaan. Deelnemers kunnen terugkij-
ken op een succesvolle en zonnige 
Boomfeestdag.

Foto’s staan op www.contact.nl.

Bronckhorster schooljeugd vierde de 
Nationale Boomfeestdag
Steenderen - Op verschillende 
locaties in de gemeente Bronck-
horst werden woensdagochtend 
12 maart door schoolkinderen 
bomen en struiken geplant in het 
kader van de Nationale Boom-
feestdag. Op het sportpark van 
SV Basteom kwamen 65 kinderen 
van De Akker uit Steenderen, De 
Rank uit Toldijk en de St. Marti-
nus uit Baak bijeen.

Vele handen maken licht werk: een singel van bomen en struiken wordt rond het nieuwe 
voetbalveld van SV Basteom geplant.

Cursussen en workshops
Wilt u een drukbezochte workshop of cursus? Plaats dan een advertorial 
in deze krant. Vraag naar onze aantrekkelijke tarieven!
advertentie@contact.nl / (0575) 55 10 10



Nog 2 weken en dan...

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

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL
BRINKWEG 38, 7021 BW ZELHEM, T 0314 62 00 26, ZELHEM@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

Hengelo gld

Zelhem

BOOTCAMP
In groepsverband conditionele 

en spierverstevigende 
oefeningen in de omgeving. 

OUTDOOR-
FITNESS

Spierversterkende en  
individuele training buiten.

AQUA GROEPS 
LESSEN 

(bij zwembad 't Elderink), 
bewegen in het water.

SLIMBELLY
Lokale vetverbranding 

tot 8 cm minder 
buikomvang in 4 weken tijd.

     CURSUS 
HARDLOPEN 

Onder begeleiding van een 
gespecialiseerde looptrainer.

START
(VERVOLG) 

Ben jij al 

NIEUW! deze zomer bij AeroFitt:
Summer     proof

Summer     proof

Summer     proof

Summer     proof
Summer     proof

Summer     proof

Medio April kunt u de 
gratis AeroFitt App 

downloaden!!

Nog 2 weken en dan

HEMA HENGELO G, 
Raadhuisstraat 21b T: 0575 465 050 
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Stichting Zwem-
bad Het Elderink 
heeft het beheer 
en de exploitatie 
van het openlucht-
zwembad in Hen-
gelo Gld op zich 
genomen en daarmee de sluiting van 
dit zwembad voorkomen. Het CDA 
Bronckhorst volgt de ontwikkelingen 
met hoge belangstelling en is bereid 
de stichting te steunen met kennis 
en ervaring. De stichting is echter al 
goed op weg.
De stichting kan rekenen op veel 
vrijwilligers en ook het bedrijfsleven 
werkt mee aan het zwembad door 
inzet van uren en/of materialen. Het 
heeft de stichting veel energie gekost 
het gewenste commitment te berei-
ken maar het resultaat is opmerke-
lijk positief. A.s. vrijdag zijn er diver-

se vrijwilligersacties in het kader van 
NLdoet (www.oranjefonds.nl).

Ook op werkbezoek na de cam-
pagne
Woensdag 19 maart 2013 zijn de 
verkiezingen. In het kader van de 
verkiezingen heeft CDA Bronckhorst 
van zich laten horen. Ook na de ver-
kiezingen blijven wij op bezoek gaan 

bij bedrijven, verenigingen en bur-
gers. Omdat wij willen horen wat er 
leeft, willen horen wat ondernemers 
beweegt en willen horen wat mensen 
nodig hebben. Daar willen wij van le-
ren en veranderingen realiseren voor 
een sterker Bronckhorst, haar bur-
gers en haar ondernemers.
Blijf CDA Bronckhorst volgen via 
www.cdabronckhorst.nl

CDA Bronckhorst ook in 2014-2018 op werkbezoek
Hengelo - Zaterdag 15 maart 2014 
was een CDA delegatie bij het 
bestuur van Stichting Zwembad 
Het Elderink in Hengelo Gld. om 
te luisteren naar de mensen ach-
ter dit belangrijke  burgerinitia-
tief in de gemeente Bronckhorst.

GroenLinks Bronckhorst heeft vrij-
dag op de markt in Zelhem van on-
verwacht veel mensen steun gekre-
gen voor de actie ‘Geen bezuinigin-
gen, maar goede zorg aan huis’. De 
verzamelde handtekeningen worden 
voorafgaande aan de behandeling 
van de nieuwe wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) aangeboden 
aan het kabinet.

Stop de stopwatch in de zorg!
Bronckhorst - In de thuiszorg 
moeten verzorgenden binnen 90 
seconden 2 steunkousen aantrek-
ken. Tijd voor een praatje is er 
niet meer bij. Aan bezuinigingen 
in de zorg lijkt geen einde te ko-
men. Dit kan niet: de stopwatch 
in de zorg moet gestopt worden!

Na de aftrap in Hen-
gelo, heeft de VVD 
karavaan Zelhem 
bezocht waarna in 
Hummelo de volgen-
de stop is gehouden. 
Vervolgens hebben 
de liberalen hun route vervolgd naar 
Steenderen en Bronkhorst. In Vorden 
heeft VVD Bronckhorst haar campag-
netour afgerond. De liberalen kijken 
terug op een geslaagde zaterdag, met 
veel leuke gesprekken met de inwo-
ners en ondernemers van onze ge-
meente.

VVD kleurt Bronckhorst
Bronckhorst  - Afgelopen za-
terdag hebben de liberalen van 
Bronckhorst een campagnetour 
door onze gemeente gemaakt.

Nog even en dan: verkiezingen!
Mag ik het nog eens herhalen: we 
hebben uw stem hard nodig, en die 
van uw familie, kennissen, buren, en 
al wie de PvdA een goed sociaal- de-
mocratisch hart toedraagt.
De afgelopen weken was onze ‘rode 
brigade’ veel aanwezig, in de dorpen, 
in de straten, aan de deuren. 
We spraken veel met mensen, om 
ze te wijzen op het belang van deze 
verkiezingen: nu komt het er op aan 
voor Bronckhorst!
We hadden veel gesprekken, en hoor-
den veel over zaken in Bronckhorst 
die beter kunnen, beter moeten!
Vooral in ondersteuning naar men-
sen en in communicatie tussen ge-
meente en inwoners.
 
Zo spraken wij een teleurgestelde 
moeder met een gehandicapt kind. 
Zij heeft de zorg voor haar zoon al-
leen moeten regelen.
De PvdA zegt: schakel ons ombuds-
team in, er komt iemand bij u thuis, 
die weet de weg en gaat met u rege-
len  wat u en uw zoon  nodig hebben.  
We spraken met mensen die werke-
loos zijn geworden, en zich ernstig 
zorgen maken over hun toekomst.
Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het 
zoeken van een baan. 
De PvdA vindt dat de gemeente bege-
leiding moet bieden, en met werkge-
vers in gesprek moet gaan over moge-
lijkheden voor deze mensen.

We spraken met mensen  met zorgen
over scholen. Is goed onderwijs voor
onze kinderen wel zeker?
We spraken met mensen met onze-
kerheid over zwemlessen en sport-
verenigingen. Moeten sportverenigin-
gen zich nu zelf redden?
 
Kortom: er is genoeg te doen. No-
dig is een sterke PvdA fractie in de
nieuwe raad. En wat we op korte
termijn kunnen oplossen via ons om-
budsteam pakken we natuurlijk nu
al op. Bel ons: 06 5266 2996, of mail
ombudsteam@pvdabronckhorst.nl.
 
Beste mensen,
De PvdA staat voor sterker en socia-
ler. Een sterke economie, toekomst-
bestendig, duurzaam, en met fat-
soenlijke lonen. De PvdA staat voor
sociaal: ondersteuning en zorg, een-
voudig georganiseerd, dicht bij huis.
Actieve ondersteuning voor inwoners
die werk of dagbesteding zoeken.
Ondersteuning van verenigingen en
instellingen die bijdragen aan de leef-
baarheid in ons mooie Bronckhorst.
 
U gaat dus zeker stemmen woensdag.
We hebben een sterk programma en
sterke kandidaten. Zij verdienen uw
steun!,
 
Hartelijke groet,
jullie lijsttrekker PvdA Bronckhorst,
Annelies Lichtenberg

Beste leden van PvdA Bronck-
horst, beste lezer van het Contact.

Brief aan de kiezer  
van Annelies Lichtenberg

Een raad die verder moet met leef-
baarheid en vergrijzing en bijvoor-
beeld de overheveling van belang-
rijke taken in de zorg, de jeugdzorg 
en delen van de AWBZ. Dat raakt 
ons allemaal. Er komt geld uit Den 
Haag voor nieuwe taken maar dat is 
minder dan nu aan die taken wordt 
uitgegeven. De gemeentelijke finan-
ciën op orde houden, dat is een grote 
uitdaging.

De gemeente is de overheid die het 
dichtst bij u staat. Besluiten van de 
gemeenteraad gaan om uw eigen leef-
omgeving. Alleen als u gaat stemmen 
kunt u daar invloed op uitoefenen.
D66 heeft goede ideeën om Bronck-
horst op koers te houden. D66 gaat 
verantwoordelijkheid in het college 
niet uit de weg.
Elk stem telt en is belangrijk. D66 
verdient uw stem!

Stemmen, en dan?
Bronckhorst - Breng vooral uw stem uit op 19 maart, op de partij van 
uw keuze. Bij een hoge opkomst is de samenstelling van de nieuwe ge-
meenteraad een goede afspiegeling van wat er leeft in de samenleving.

De gemeente wil initiatieven van en 
door inwoners stimuleren, zo ook 
bijvoorbeeld het schoonhouden van 
de eigen leefomgeving. PvdA Bronck-
horst onderschrijft dit beleid en wil 
mee doen. Daarom heeft een team 
actieve PvdA leden zich zaterdag-
ochtend gemeld  op het Marktplein 
in Zelhem om deel te nemen aan de 
zwerfvuildag.  Niets voor niets, want 

er zijn vele zakken zwerfvuil in het 
buitengebied van Zelhem verzameld. 
Naast dat deze actie heel erg nuttig is,
was het ook gezellig. PvdA heeft toe-
gezegd ‘dat ze er volgend jaar weer
bij zijn’.

Een betere wereld begint 
bij jezelf…..

Bronckhorst - PvdA Bronckhorst heeft meegedaan met de Bronckhor-
ster zwerfvuildag.

Ook deze sloot  aan de Doetinchemseweg is weer schoon.



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

Tot 31 december 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

Douwe Egberts 
Senseo 
koffi epads  
Alle varianten
Voordeeldoos 4 zakken 
à 36 stuks   
OP=OP

15.16

Pepsi, Sisi 
of 7-Up
Alle fl essen à 1,5 liter 
Per fl es    

1.16-1.42

Knorr 
Chicken Tonight
Alle potten à 495-535 ml, 
combineren mogelijk
2 potten   
Bijv. Hawaï 2 potten à 515 gram 

3.46  1.73

PLUS Culinaire beenham
Amerikaans, honing-mosterd of naturel  
Per 500 gram     

5.99500 GRAM

3.49

maart maart maart

donderdag vrijdag zaterdag

20 21 22

PLUS Gevulde croissants
Kaas, ham-kaas of chocolade, 
combineren mogelijk    
2 stuks   

1.78

0.99
2 VOOR

Zespri Kiwi’s
Los
Per 500 gram
       
          

1.99

0.99
500 GRAM

PLUS Gerookte 
Noorse zalm
Pakje 100 gram    
2 pakjes   

6.58  3.29

  1+1
GRATIS

PLUS
Runderriblappen      
Per kilo

10.98  

P
ri

m
a 

keuze

PLUS Kabeljauwfi let      
Per 500 gram     

10.49  5.24

PLUS Hand- of 
perssinaasappelen
Net 2 kilo, combineren mogelijk

2 netten

5.98  2.99

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; 
kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper. 
Voor 1+1 gratis geldt: u krijgt 50% korting op de totaalprijs.
  
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen 
bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

PLUS Eland - Hengelo (Gld)
Raadhuisstraat 53, T: 0575 46 37 77
maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, 
zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Geldig in week 12 (zondag 16 t/m zaterdag 22 maart 2014) 

Uitslagen verloting Kranenburgs Carnaval
De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers:

 046 082 
 098 189 
 200 281
 447 457 
 521 523 
 598 604
 653 662 
 697 884 
 889 899
 957 1101 
 1104 1144 
 1168 1177

Het bestuur van Kranenburgs 
Carnaval wil een ieder bedanken 
die zich op welke manier 
ook hebben ingezet om er weer 
een grandioos feest van te maken.

3e prijs fam v.d. Vlekkert, 
C1000. 4e prijs fam 
Kieskamp, C1000.

1e prijs fam Zweers, Welkoop

2e prijs fam Reerink, Rotonde

MAAK NU EEN 
PROEFRIT OP EEN ELEKTRISCHE FIETS!

Vraag naar de voorwaarden of kijk op gazelle.nl

Klein Brinke
Zutphenseweg 85, Vorden
www.Kleinbrinke.nl

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

GROENTE KOOPJES!!!
Jonge Hollandse kas spinazie
 500 gr. € 1.00
Hollandse krop sla + Hollandse komkommer   

samen € 1.00
Sappige 
minneola’s  8 voor € 2.98
Knapperige 
jazz appelen  kg. € 2.49
Maaltijdkoopje!!!!! 
huisgemaakte groene asperge schotel
+ GRATIS rauwkost naar keuze
 per persoon  € 6.98

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 24 maart 2014



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Tijdens onze campagne hebben we veel onvre-
de gehoord over de huidige politiek: beloftes 
worden niet nagekomen en eigenbelang staat 
voorop. Aanstaande woensdag kunt u uw on-
vrede kenbaar maken door te gaan stemmen, 
want er valt zeker iets te kiezen. GroenLinks 
wil een werkzame, zorgzame en duurzame sa-
menleving.

Wij staan voor mensen, niet voor cijfers.

Wij gaan voor de gemeenschap, niet voor ei-
genbelang.
Wij willen een open bestuur, geen vriendjes-
politiek.
Geef GroenLinks een kans: wij dragen zorg 
voor uw stem!

Wilt u een andere politiek?

De gemeente heeft een grote taak om (jongere) 
werkzoekenden aan het werk te helpen.

PvdA: bezorgd over de zorg. Met de PvdA de 
beste garantie voor maatwerk en vakwerk.

Stem 19 maart PvdA

PvdA: maakt werk van werk!

‘Iedereen die wil, kan zijn woonwens in de 
Achterhoek waarmaken.’ Dat is één van de 
ambities die door de regio Achterhoek is ver-
woord in de Regionale Woonvisie. Een ambi-
tie die de VVD van harte ondersteunt, ruimte 
bieden aan de behoefte van onze inwoners. Dit 
betekent, dat de woonvisie die samen met onze 
buurgemeenten is ontwikkeld, moet kunnen 
worden aangepast om te kunnen voldoen aan 
toekomstige behoeften en ontwikkelingen.
Door maatwerk kunnen we van onze Ach-
terhoek een aantrekkelijke omgeving maken 
voor mensen om zich te vestigen. De Achter-
hoek is het centrum van Europa. Met onze 
toekomstbestendige kind- en zorgvoorzienin-
gen, moeten we goed afwegen wat de toekom-
stige vraag en behoefte op de woningmarkt is. 
Dan denken we niet alleen aan een bouwstop, 
maar wordt ook gekeken welke woningen toe-
komstbestendig gemaakt kunnen worden. Een 
flexibele woningmarkt, waar items als sloop, 
nieuwbouw en multifunctioneel gebruik van 

gebouwen in een inte-
grale zienswijze wor-
den meegenomen.
Dus geen eenzijdige 
bouwstop, waar niets 
kan en mag, maar een 
flexibele woningmarkt 
die gericht is op uw 
vraag en behoefte. Dus geen eenzijdige focus 
op de belangen van woningcorporaties of de 
gemeentelijke grondposities, maar ruimte 
voor particulier woningbezit. Onbetaalbare 
woningen leiden alleen maar tot leegstand en 
verpaupering. Starters komen niet aan bod en 
woningeigenaren krijgen hun woning niet ver-
kocht. Krampachtig proberen om de woning-
prijzen op peil te houden is niet realistisch en 
geeft alleen maar stilstand op de huizenmarkt.
Het wordt tijd dat de woonvisie wordt afge-
stemd op de huidige realiteit en op de behoefte 
van de mensen die (willen) wonen en leven in 
onze gemeente!

Wonen op maat! Samen met u!

Bij D66 kiest u voor:

Luisteren naar de inwoners
Projecten uit de samenleving stimuleren
Economie stimuleren
Maatwerk in de zorg
Behoud van voorzieningen.

D66 gaat voor de menselijke maat.

D66 is uw stem waard!

www.d66bronckhorst.nl voor de toelichting 
bij de speerpunten en het D66 verkiezingspro-
gramma.

Kiezen is belangrijk!

Deze week is het dan eindelijk zo ver. Alle lo-
kale politieke partijen hebben toegewerkt naar 
de verkiezingen deze week. Zo komt er een 
eind aan een intensieve periode van campagne 
voeren, teksten schrijven, advertenties maken, 
werkbezoeken en verkiezingsdebatten met als 
grote afsluiting het verkiezingsdebat van De 
Gelderlander afgelopen donderdag.

Nu breekt er een nieuwe periode aan met 
nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Hoe de 
verkiezingen ook uit gaan pakken, wij hebben 
er zin in. Er komen nog veel dingen op ons af 
en u kunt er op rekenen dat GBB weer lokaal, 
betrokken en transparant zal zijn.

Wij willen allen die vertrouwen in ons hebben 
gehad de afgelopen vier jaar bedanken voor de 
steun en u kunt de aankomende 4 jaar weer op 
ons rekenen. Zie ons verkiezingsprogramma 
op onze website, u mag ons hieraan houden!
Gemeentebelangen wil uw belangen als inwo-
ner behartigen, ook de komende vier jaar.

Verkiezingstijd
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Voor wie zijn eigen camper wil verko-
pen, bestaat de gelegenheid om deze 
op de open dag neer te zetten. “Het 
wordt een gezellige dag voor mensen 
die al gehuurd hebben, nog willen 
huren, een camper willen kopen of 
die gewoon geïnteresseerd zijn. Uiter-
aard is iedereen van harte welkom,” 
aldus Janno Maljers, die met Joost 
Meenink vorig jaar de Camperver-
huur doorstartte.
Janno vertelt dat Han en Linda Oort-
giese aan het afbouwen waren en zij 
op tijd op hun pad kwamen voor een 
overname. “We hebben in goed over-
leg besloten hun bedrijfsnaam aan 
te houden, omdat Han en Linda een 
hele goede naam hadden en de tijd 
namen voor de mensen. Dat sprak 
ons aan.” Het persoonlijke contact en 
tijd nemen voor de klanten vinden 
zij erg belangrijk. “Als mensen hier 
komen, krijgen ze een kopje koffie en 
we nemen rustig een uur de tijd om 
campers te laten zien en een en ander 
uit te leggen over de indelingen. Maar 
dat geldt ook voor de verkoop, waar 
een stukje goed advies belangrijk is. 
Het kan zijn dat je daar een dag mee 
bezig bent. En staat de juiste camper 
er niet dan zoeken wij hem in ons uit-
gebreide netwerk.”
Janno en Joost startten met de huur-
campers van Han en Linda en breid-
den uit tot een totaal van acht. “De 
oude huurvloot van vorig jaar hebben 

we alweer verkocht en dit jaar begin-
nen we met 16 nieuwe campers,” 
lacht Janno. “Een stukje kwaliteit 
bieden, dat is belangrijk. Maar ook 
een stukje zekerheid voor de gasten, 
zeker weten dat er niks kapot gaat.”
Joost Meenink studeerde HTS auto-
techniek, Janno Maljers technische 
bedrijfskunde. Ze vullen elkaar aan 
in hun bedrijf. De beide mannen ken-
nen elkaar al lang, als vrienden en-
collega’s.Beide hebben al jaren hun 
hart verpand aan campers. “Voor 
een vakantie kochten Joost en ik 
een camper samen, die haalden we 
op in Duitsland en verkochten hem 
na onze vakanties weer.” Nog steeds 
gaan Janno en Joost elk jaar met hun 
gezinnen op campervakantie. “Je 
spullen erin, instappen en je hebt va-
kantie. Het maakt dan niet uit waar 
je bent.” Camperliefhebbers blijven 
niet lang op dezelfde plek, maar trek-
ken meer rond. “Je ziet meer van een 
land en komt op plekken waar je an-
ders niet zou komen.” Mensen die 
met een camper op pad gaan, hebben 
over het algemeen meer vrije tijd ter 
beschikking. “Toch, wat we de laatste 
tijd zien is jonge gezinnen met opa 
en oma, die samen de camper kopen 
en jongere mensen, zonder kinderen, 
die lange tijd op reis gaan. De markt 
wordt meer divers.”
Oortgiese verkoopt ook nieuwe 
campers. “De SilverSun is ons eigen 

merk. Die kunnen wij nieuw leveren 
in iedere variant, helemaal op maat 
gemaakt, wat men maar wil.” Sil-
verSun, een naam die zijzelf bedach-
ten, is een eenvoudige maar degelijke 
camper.
Oortgiese Campers biedt naast de 
verhuur en verkoop een totaalpakket 
aan service. “We hebben onderhoud/
APK, reparatie/schade herstel, op- of 
inbouwen van accessoires zoals satel-
lietsysteem of zonnepanelen en stal-
ling. Mensen vinden het prettig dat 
ze voor al hun campervragen bij een 
aanspreekpunt terecht kunnen. Hier-
in kunnen wij een boel geregel voor-
komen, doordat wij alles in een keer 
kunnen organiseren.” Een mooi voor-
beeld is de stalling. “We zorgen voor 
het seizoen begint en de camper uit 
de stalling komt dat deze helemaal 
in orde is, APK gekeurd. We lopen al-
les functioneel na en zorgen dat hij 
gewassen is en er netjes bijstaat. Men 
kan dan direct ermee op vakantie.”
Op de open dagen zijn tussen 10.00 
en 17.00 uur alle campers open voor 
bezichtiging. Naast Oortgiese Cam-
pers is ook Oortgiese Garage geopend 
en te bekijken. Han en Linda laten 
zien wat ze doen, zoals het onder-
houd en APK. In de werkplaats staat 
een camper op de hefbrug. Voor de 
kinderen is er een springkussen en er 
is koffie, thee en frisdrank.
Oortgiese Campers, Broekstraat 11a, 
7223 KK Baak, Gelderland. Telefoon 
(06) 3010 1122. Dagelijks, na telefoni-
sche afspraak, geopend van 9.30 tot 
18.00 uur. 
Informatie:
mail@oortgiese-camperverhuur.nl 
en www.camperverhuur-oortgiese.
nl.

29 en 30 maart open dagen bij Oortgiese 
Campers

Baak - Op 29 en 30 maart houdt Oortgiese Campers open dagen. Er 
zullen allerlei typen verhuur campers te zien zijn en tevens zal een 
ruim assortiment van verkoop campers uitgestald staan in diverse 
prijsklassen. Alle verschillende type campers zullen te zien zijn, waar-
onder de buscampers, semi-integraal campers, integraal campers en 
alkoofcampers. Voor zowel verhuur als verkoop zullen er verschil-
lende interessante aanbiedingen zijn.

Janno Maljers en Joost Meenink van Oortgiese Camperverhuur.

Muziek, theater, bezoekers kunnen 
relaxed op een picknickkleedje in het 
gras zitten, barbecueën, genieten van 
wijn en tapas, een hengel uitgooien 
en vis vangen om ter plekke te laten 
bereiden, de kinderen kunnen hut-
ten bouwen en er hangen schommels 
in de bomen. De podia en de andere 
faciliteiten zijn opgetrokken uit na-
tuurlijke materialen en de insteek is 
duurzaam; niet op een geitenwollen 
sokken manier overigens. Een deel 
van de baten van Mañana Mañana 
wordt bijvoorbeeld aangewend om 
Landgoed Enghuizen te onderhouden 
en behouden voor de toekomst. 

De organisatie wil niet meer dan 
5.000 bezoekers (dagbezoekers en 
campingbezoekers gezamenlijk) te-
gelijk op het festivalterrein. Hiermee 
blijft de knusse sfeer van vorig jaar 
behouden. De gratis entree voor kin-
deren blijft ook gehandhaafd. 
Vanwege de combinatie van het di-
verse (streekgebonden) culturele aan-
bod met de unieke omgeving heeft 
de Rabobank er voor gekozen om de 
komende twee  jaar als hoofdspon-
sor betrokken te blijven bij Mañana 
 Mañana. 

Kijk voor een impressie van Mañana 
Mañana op de volledig vernieuwde 
website: www.mananamanana.eu 

Programma en podia
Er zijn zeven podia op Mañana Ma-
ñana, waaronder vier grotere buiten-
podia, een kampvuurpodium, een 
knusse tipi en in het bos staat een 
piano waar ook optredens gegeven 
worden. De volgende artiesten zijn 
reeds bevestigd: 
The Cubical (UK), Raw Flowers, Con-
dor Gruppe (BEL), Cheaters, King Dal-
ton (BEL), Okieson, Sjako!, Clean Pete, 
Saxotone Groove Mission, Flip en de 
Noormannen, e.v.a. Zeer binnenkort 
worden meer binnen- en buitenland-
se namen bekend gemaakt!

Voorverkoop start op 21 maart
De voorverkoop van Mañana Mañana 
start volgende week vrijdag  21 maart 
om 11:00 uur via www.mananama-
nana.eu. Niet geheel toevallig tegelijk 
met het begin van de lente! De orga-
nisatie adviseert bezoekers om niet te 
lang te wachten met bestellen, aan-
gezien ze verwacht dat deze tweede 
editie vanwege de kleine bezoekers-
capaciteit zeer snel zou kunnen uit-

verkopen. Er worden dan geen extra 
kaarten meer verkocht.

Tweede editie meest relaxte festival van Nederland krijgt extra festivaldag en nieuw podium

Voorverkoop Mañana Mañana gaat van start
Hummelo - Ver van de haastige wereld vindt op 29, 30 en 31 augustus 
de tweede editie van Mañana Mañana plaats. Dit jaar wordt het meest 
relaxte festival van Nederland uitgebreid met een extra festival dag en 
een nieuw podium. Landgoed Enghuizen in Hummelo zal opnieuw het 
sfeervolle decor zijn. De eerste editie was vorig jaar een groot succes. 
Alle dag- en campingkaarten verkochten toen uit.

Sander: “Dat heeft alles te maken 
met het menselijk lichaam: mensen 
die bijvoorbeeld steunzolen, korset-
ten, lange beenbeugels, prothesis 
e.d. nodig hebben waarvoor specia-
listische kennis nodig is. Op gegeven 
moment rijpte het idee om gezien 
mijn opleiding, wat voor mij zelf te 
gaan doen. Sinds kort ben ik gestart 
met mijn eigen bedrijf “Fit your Bik” 
(dynamische fietsmeting). Een voor-
beeld: Wielrennen is een repeterende 
beweging. Bij een verkeerde houding 
op de fiets heb je meer kans op een 
blessure. Het bijzondere van mijn sy-
steem “Fit your Bike” is, dat ik naast 
de videoanalyse van de wielrenner/
mountainbiker ook gebruik ga ma-
ken van zadel- en voetdruk- meting. 
Dat geldt in feite voor fietsers van alle 
doelgroepen zoals elektrische fiets, 
trekkingsfiets e.d. Wat is het effect 
van de druk op het zadel? Mijn doel 
is om mensen met meer comfort, 
dus plezier uit hun prestaties te laten 
halen en blessures te verhelpen of te 
voorkomen. Ik ben inmiddels één dag 
in de week voor mijzelf begonnen. Ik 
heb een zgn. tacx gekocht waar een 
fiets ingezet kan worden. Ik heb bij 
Sportmedx in Doetinchem een ruim-
te gehuurd in een gebouw waar ook 

een sportarts en fysiotherapeuten 
zijn gevestigd. Vandaag had ik een 
klant met rugklachten. Wanneer hij
een poos had gefietst ontstonden er 
rugklachten. De vraag rees: zit hij wel
goed op de fiets, is de houding op de
fiets niet goed, is de fiets niet goed af-
gesteld? Ik doe dan verschillende me-
tingen om er middels analyses achter
te komen waar de klachten vandaan
komen. Heeft het niets met het fiet-
sen te maken, dan biedt de sportarts
c.q. de fysiotherapeut wellicht hulp.
De klanten hoeven niet perse klach-
ten te hebben, zij kunnen bij mij ook
voor advies terecht. Iemand koopt
een (dure) fiets Hij kan met de fiets 
bij mij komen en kan ik dan diverse
metingen doen, zodat de klant pret-
tig fietst, voor zijn doen optimaal
presteert. Bij de metingen hou ik re-
kening met de contactpunten van de
fiets. Zit bijvoorbeeld het zadel niet
lekker dan bestaat de mogelijkheid
dat de klant een “zadel op maat” no-
dig heeft. Met ongemakken vergeet 
je het plezier van fietsen. Ik heb voor
het systeem “ Fit your Bike” gekozen,
vanwege de wisselwerking met de 
klant”, zo zegt Sander Visschers. 

Zie ook www.fityourbike.nl

Mensen moeten prettig kunnen fietsen

Sander Visschers begint eigen 
praktijk ‘Fit Your Bike’

Vorden - Sander Visschers is lid van de VRTC De Achtkastelenrijders.
Hij fietst niet in wedstrijdverband maar vindt het gewoon heerlijk om
op de fiets kilometers te maken. Vandaar ook dat hij dagelijks vanuit
zijn woning in de wijk Galgengoor bij Vorden, naar zijn werkplek 
in Deventer fietst. Elke dag dus circa 50 kilometer. Na de middelba-
re school heeft hij de HBO opleiding Bewegingstechnologie gevolgd.
Thans is hij 3 dagen in de week werkzaam als orthopedisch technicus.

Per 1 januari 2015 krijgen de gemeen-
ten er veel taken bij op het gebied 
van zorg en welzijn, mét daarbij een 
bezuinigingsopdracht. Dat betekent 
kort gezegd: meer inzet van mantel-
zorg en vrijwillige zorg en minder 
van professionele zorg. VIT-hulp bij 
mantelzorg heeft ruim 150 vrijwil-
ligers die met regelmaat mantelzor-
gers te hulp schieten door de zorg 
even over te nemen. In de toekomst 
zijn echter meer vrijwilligers nodig.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar mensen, die 
af en toe voor kinderen, volwasse-
nen of ouderen met een beperking, 
chronische ziekte of dementie willen 
zorgen.
Zodat de mantelzorgers, even tijd 
voor zichzelf hebben. Als ‘zorgvrijwil-
liger’ houdt u mensen gezelschap. Sa-
men bespreekt u wat u kan doen: een 
spelletje, fietsen, wandelen, televisie 

kijken, of gewoon een praatje maken.
Met een paar uurtjes in de week helpt 
u een ander enorm.

Wat krijgt u er voor terug?
Waardering van mantelzorgers, 
nieuwe ‘vrijwillige’ collega’s, mooie 
ervaringen én u leert nieuwe dingen. 
Wij zorgen er namelijk voor dat u 
goed voorbereid aan de slag gaat. U 
krijgt vooraf een korte cursus, maar 
ook daarna nog met regelmaat gratis 
cursussen en scholing aangeboden. 
Vanzelfsprekend worden uw onkos-
ten vergoed. U hoeft niet ver van 
huis, ook in uw eigen omgeving bent 
u hard nodig!

Informatie en aanmelding
Wilt u graag wat meer informatie 
neem dan contact met ons op. Wij 
zijn bereikbaar op werkdagen van 
9.00 – 15.00 uur op tel. 0544-820000. 
U kunt ook één van onze spreekuren 

bezoeken, hiervoor hoeft u geen af-
spraak te maken. De mantelzorgcon-
sulent informeert u graag over de
mogelijkheden van het vrijwilligers-
werk.

Meer informatie hierover en ook over
het vrijwilligerswerk vindt u op onze
website, www.vithulpbijmantelzorg.
nl. Wij kunnen u ook in contact bren-
gen met andere vrijwillige zorgorga-
nisaties in de omgeving.

VIT-hulp bij mantelzorg

U hebben we nodig!
Bronckhorst - VIT-hulp bij mantelzorg voorziet als gevolg van de ont-
wikkelingen in de zorg een hogere belasting voor mantelzorgers. Vrij-
willigers die de zorg af en toe over nemen zijn dan meer dan ooit 
nodig. Daarom start zij in de regio een grootscheepse wervingsactie 
voor vrijwilligers met de oproep “U hebben we nodig!”.
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Leo en Marianne van der Westen zijn 
de initiatiefnemers van Woonerf Lus-
cinia, een kleinschalig woon-zorgpro-
ject wat zij het afgelopen jaar hebben 
opgestart vanuit hun woonhuis in 
Zutphen. Sinds begin dit jaar wordt 
de woonbegeleiding en dagbesteding 
in Hengelo voortgezet, waar zij sa-
men met vrijwilligers en bewoners 
het woonhuis opknapten. Camping 
de Nachtegaal is en blijft onderdeel 
van het erf.
De zorg en dagbesteding voor de be-
woners zijn basisactiviteiten. Daar-
naast is Leo meubelmaker en Mari-
anne begeleidt kunstzinnige activi-
teiten. Via de dagbesteding en work-
shops betrekken zij de deelnemers 
bij hun ambachtelijk werk. Verder 
wordt er op het terrein een moestuin, 
kruidentuin en bloemenpluktuin 
aangelegd. Als de appartementen in 
de nieuwbouw zijn gerealiseerd, is 
er meer plaats voor jongvolwassenen 
met een lichte tot matige verstande-
lijke beperking, maar ook voor enke-
le ouderen met een lichte zorgvraag.
Ariënne Henkemans werkt als me-
dewerkster in de dagbesteding en 
woonbegeleiding van Woonerf Lus-
cinia. Zij is tevens betrokken bij de 
Vriendenstichting en de uitvoering 
van het project ‘Reuring in de Ach-
terhoek’. “In het voorstel naar de 

provincie hebben we aangegeven wat 
onze plannen zijn. In ieder geval vier 
keer in het jaar een seizoensdag or-
ganiseren. De NLdoet dag wordt onze 
eerste. We gaan zaaien en planten,” 
vertelt ze. “En een boomgaard aan-
leggen. De Lionsclub Bronckhorst 
heeft daarvoor al geld ingezameld. Zij 
vonden het een mooi initiatief.”

Zij hoopt dat vrijwilligers en buren 
die eerder een boomgaard aanlegden, 
die dag komen helpen en tips geven. 
Om dan later ook samen het fruit te 
oogsten, te verwerken en consume-
ren. “Het gaat erom creatief te zijn in 
het noaberschap. Ik denk dat veel bu-
ren kennis hebben van de omgeving, 
de grond, de historie van dit terrein. 
Dat is ook onderdeel van het reuring 

project, dat we in kaart gaan brengen 
wat de functie van deze plek is en kan 
worden voor de omgeving,” legt Ari-
enne uit.

Die vier seizoensdagen zal mensen, 
ook vrijwilligers en de vriendenkring 
bij elkaar brengen. “Zij komen bij-
voorbeeld op de camping en helpen 
mee, dat brengt reuring. Ook lijkt 
het ons heel mooi om met buren en 
de omgeving samen te werken. Her-
waarderen van oude ambachten en 
gewoontes past in onze visie op het 
leven hier.” Daarnaast worden twee 
noaberdagen gehouden, alleen met 
buren. We willen bijvoorbeeld rond 
een thema dat de interesse heeft in 
gesprek gaan of een lezing organise-
ren. We willen dan ook samen met 
vrijwilligers en bewoners van het 
woonerf koken en samen eten.” Ook 
wordt gedacht aan een repaircafé, 
omdat de huidige bewoners daar 
handig in zijn.

Tijdens de NLdoet dag gaan vrijwil-
ligers samen de schouders eronder 
zetten. “Dat is een werkzame manier 
van elkaar ontmoeten en leren ken-
nen.” Op het programma staan ook 
klussen zoals hout zagen, kloven, 
houtopslag voor brandhout, een zit-
kuil, een kruidentuin, naambordjes 
voor het terrein, bloemen zaaien, de 
catering verzorgen, bij de camping 
snoeien en het snoeihout verwerken 
tot een afrastering. Het nieuwe be-
stuur van de Vriendenstichting zal 
zich in de ochtend presenteren. NL-
doet is zaterdag 22 maart van 9.45 
uur tot 16.00 uur. Met na de lunch 
rondleidingen en als afsluiting een 
uurtje muziek tot 17.00 uur.

Vriendenstichting Woonerf Lus-
cinia, 
Lankhorsterstraat 21, 7255 LC Hen-
gelo Gld. Aanmelding en informa-
tie, Ariënne Henkemans, bel (06) 
44380229 of mail info@vriendenvan-
luscinia.nl. Kijk ook op www.nldoet.
nl en www.woonerf-luscinia.nl.

NLdoet bij Woonerf Luscinia brengt 
‘Reuring in de Achterhoek’
Hengelo - De Vriendenstichting 
Woonerf Luscinia heeft zich aan-
gemeld voor NLdoet op zaterdag 
22 maart en biedt een gevarieer-
de klussenlijst. Die dag is tevens 
het startschot voor het project 
‘Reuring in de Achterhoek’.

Vrijwilligers van Woonerf Luscinia: Leo, Marianne, Agnes, Ariënne, en bewoners.

Vrijdag 28 maart, Gail Davies, 
Dave Luke en Rob Price (éénmalig 
optreden in Nederland). 
Gail Davies is in Amerika een grote 
naam en te vergelijken met Emmylou 
Harris, Dolly Parton, etc. Gail had 
maar liefst 18 top 40 nummers, waar 
van 6 in de top 10. Ze deed opname-
sessies met John Lennon, Joe Cocker, 
The Carpenters, Carole King, etc. Ze 
werkte nauw samen met artiesten 
als Neil Young en Glen Campbell. De 
Grand Ole Opry in Nashville, TN – de 
Wembley Arena en de Royal Albert 
Hall in Londen zijn plaatsen waar ze 
buitengewoon succesvol was, met 
staande ovaties. Gail Davies heeft een 
stem waar menig zangeres jaloers op 

is. De release van haar nieuwe album
“Unsung Hero” (22 songs) komt dan
ook niet als een verrassing. Naast
Gail werkten aan dit album 26 top-
artiesten mee, o.a. Dolly Parton, John
Prine, Alison Krauss, Vince Gill, Suzy
Bogguss enz. www.gaildavies.com/
Op deze avond is een extra verrassing
niet uitgesloten!

Zaterdag 29 maart, Hugh Moffatt
Deze singer/songwriter is in Amerika
bekend als Mister Hitmaker? De lijst
met artiesten die succes hadden met
zijn songs is eindeloos. Van Jerry Lee
Lewis, Merle Haggard, Tammy Wy-
nette, George Jones tot en met Dolly
Parton, enzovoort. Johnny Cash nam
kort voor zijn dood het nummer
“Rose of My Heart”op voor de CD
‘A Hundred Highways’(American V).
Maar tóch,…..als je Hugh Moffatt zijn
eigen liedjes hoort spelen en zingen
verzink je in dromen en vergeet je de
rest. www.hughmoffatt.com/  
Wie van beide avonden wil genieten,
krijgt een flinke korting op de entree-
prijs (navragen).

25 jaar Stonevalley Concerts
Lichtenvoorde - Een zilveren jubi-
leum - een reden om de liefheb-
bers te trakteren op een fantas-
tisch weekend met bijzondere 
artiesten. De concerten vinden 
zoals gewoonlijk plaats bij HRZ 
’t Zwaantje in Lichtenvoorde en 
wel op vrijdag 28 en zaterdag 29 
maart.

Op 5 kilometer van de streep was het 
verschil teruggelopen naar 10 secon-
den. Dit kwam mede doordat Rens 
zich al iets begon te sparen en het 
grote deel van het werk aan de Belg 
overliet. Bij het ingaan van de laatste 
kilometer had het duo nog acht tel-
len. Dit was echter meer dan genoeg 
om het onderling te kunnen uitvech-
ten. In de sprint had de rappe Rens 
te Stroet weinig moeite om zijn op-
ponent achter zich te laten. Rens wist 
de winnaar van de Ronde van Zuid-

Holland in de sprint te verslaan en 
kwam enkele tientallen meters voor 
de Belg over de finish. Hij bezorgde 
met deze overwinning zijn ploeg Cy-
clingteam Jo Piels de eerste overwin-
ning van 2014. Geert van der Wijst, 

ook van Cyclingteam Jo Piels, won de 
sprint van het pelotin en werd 3e. 

De mannen van cyclingteam Jo Piels 
reden in de Haarlemmerliede een 
fantastische wedstrijd.

Wielrenner Rens te Stroet 
 winnaar in Haarlemmerliede
Keijenborg - Afgelopen zaterdag 
werd voor de 61e keer de Rabo-
wielerronde Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude verreden. Rens 
te Stroet, lid van RTV Vierakker-
Wichmond, wist samen met me-
devluchter Dries Hollanders het 
peloton nipt voor te blijven. Het 
duo had op een gegeven moment 
een voorsprong van 40 seconden.

Bronckhorst

Dinsdag 18 maart 2014
19:00 Workshop Zentangle in bibliotheek Zelhem
20:00 Lezing Gezond Verstand Avond Bronkhorst

Woensdag 19 maart 2014
19:00 Tulpenworkshop Hummelo
19:30 Proefles mindfulness Hummelo
19:45 Bijeenkomst PassageVrouwen Hengelo

Donderdag 20 maart 2014
14:00 Bowlingmiddag voor 50-plussers Voor-Drempt
19:30 Bedrijfsbezoek BMI/Thegon Baak BKB Baak
20:00 Film in bibliotheek Hengelo:
 Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulin Hengelo
20:00 Film in Kulturhus Vorden Vorden

Vrijdag 21 maart 2014
11:00 Zomerklaar maken van Zwembad 
 Het Elderink Hengelo
13:00 Expositie ‘Transitie’ in Galerie De Burgerij Vorden
19:00 P.C. Dorpsstraat, modebeurs met 
 tweedehands kleding Hummelo
19:30 Het 7e Oost-Gelders Streektaaldictee Hummelo
20:00 Fantasietocht in ‘t tweeduuster Bekveld
22:00 Spring Party Zelhem

Zaterdag 22 maart 2014
10:00 P.C. Dorpsstraat, modebeurs met 
 tweedehands dameskleding Hummelo
13:00 Expositie ‘Transitie’ in Galerie De Burgerij Vorden

Zondag 23 maart 2014
11:00 Voorspeelmorgen Concordia Hengelo
11:00 IVN de Oude IJsselstreek Laag-Keppel
12.00 Expositie schilderijen en foto’s 
 Rob Slepička Laag-Keppel
12:30 Lunchconcert pianoduo Maurer & v. Beek Vorden
13:00 Expositie ‘Transitie’ in Galerie De Burgerij Vorden
15:00 KeppelCultuur: Theater/Muziek belevenis 
 door JoepEverts Hoog-Keppel
15:00 TOM - ‘Melk & Honing’ Vorden
15:30 Zondagmiddagconcerten Dorpskerk Vorden
20:00 Kamermuziek in Zelhem Zelhem

Dinsdag 25 maart 2014
19:00 Speciale voorverkoop avonden van 
 Zwembad Het Elderink Hengelo
19:30 Jaarvergadering Historische Vereniging 
 Oud Vorden Vorden
20:00 Katholiek en protestants: “Hoe doen jullie 
 dat nu?” Steenderen

Donderdag 27 maart 2014
18:00 De ClédingkanTine. De leukste kleding-
 beurs van de Achterhoek! Hengelo

Daar staat 
een breekbaar bloemetje
te stralen in de grauwe herfst

De zomer is al zo lang voorbij

haar glanstijd al zo lang geleên

Maar wat bloeit ze nog prachtig

mijn buurvrouw 
van vijfentachtig

J. Wagenvoort
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WINNENMETWEEVERS.NL

Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

Winnenmetweevers belevenis voor Hans en Dinie Rouwen
 
Een overvolle kist met Achterhoekse streekproducten werd 
op 5 maart j.l. uitgereikt aan Hans en Dinie Rouwen van 
schildersbedrijf Rouwen uit Vierakker. 
Rudi Hendriksen van Weevers Grafi media verzorgde op deze 
lenteachtige dag de overhandiging waarbij de hond ook ‘iets van 
zijn gading’ trachtte te vinden. 
Gelukkig waren het naegelholt van Boldiek en de worsten van 
Hoeve Hulshof vacuüm verpakt.

Weevers Grafi media is een fullservice grafi sch bedrijf met vestigingen 
in Vorden, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen. 
Van concept tot ontwerp, van drukwerk tot de bouw van websites en 
van videoreportages tot het uitgeven van weekbladen. Weevers is de 
partner voor alle specialiteiten op het gebied van de grafi media.
Zo veelzijdig als het bedrijf is, zo divers is ook de prijs die maandelijks 
wordt weggegeven. Van lokale streekbiertjes tot heerlijke streekwijn,
van koffi e en jam tot typische Achterhoekse naegelholt en geitenkaas. 
U kunt het zo gek niet bedenken. De producten worden ambachtelijk 
en/of traditioneel bereid en zijn uiteraard afkomstig van Achterhoekse 
bodem!

Weevers draagt graag een steentje bij aan de promotie van deze heerlijke 
Achterhoekse streekproducten. Om net als Hans en Dinie Rouwen in 
aanmerking te komen voor deze kist met (h)eerlijke Achterhoekse producten 
hoeft u alleen naar de website van Winnen met Weevers te gaan, op de 
button ‘e-mail en win’ te klikken en uw gegevens in te vullen.

WAT EEN HEERLIJKE MAANDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl
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Volgens onderzoeksbureau Inscope zijn 
bedrijven in Achterhoek en Twente goed 
in het bedenken van nieuwe producten 
en diensten. Beide regio’s in Oost-Neder-
land steken met kop en schouders uit 
boven andere gebieden en zijn een toon-
beeld voor de rest van Nederland. Ook 
op ‘co-creatie’ doet het oosten het goed: 
samenwerking met klanten, overheden, 
concurrenten of kenniscentra. 
Dit is precies het doel van de Achter-
hoekagenda: een compact en compleet 
overzicht van de activiteiten in de Ach-
terhoek dat een breed draagvlak heeft. 
Om de samenwerking binnen de regio te 
bevorderen, elkaar te versterken en ver-
gelijkbare activiteiten op hetzelfde mo-
ment te voorkomen. In de Achterhoek, 
een regio met schitterende natuur, mid-
deleeuwse stadjes en pittoreske dorpjes, 
is veel te beleven. De Achterhoekagenda 
wil een zo compleet mogelijk overzicht 
van evenementen, klein en groot, zijn. 
Sinds de agenda het digitale levenslicht 
zag, zijn er al meer dan 5800 berichten 
geplaatst.

Achterhoekers zijn nuchter 
En dat is de Achterhoekagenda eveneens. 
Ontstaan door het wegvallen van een be-
langrijke bron voor informatie over eve-
nementen, het Achterhoeks Bureau voor 
Toerisme, zette Weevers Grafimedia dit 
digitale platform op. Voor toeristen, in-
woners van de Achterhoek of onderne-
mers uit deze regio. Alle plaatsen in de 
Achterhoek zijn hierop te vinden. Zelfs 
de kleinste dorpjes en kernen zijn, dank-
zij de hulp van de Vereniging Kleine Ker-
nen, ingevoerd.
De Achterhoekagenda is uniek in zijn 
soort. Hij staat op zichzelf en is niet, zo-
als alle andere agenda’s, een onderdeel 
van bijvoorbeeld een toeristische websi-
te. Hij is zeer gebruiksvriendelijk; ieder-
een die een pc kan bedienen, kan zich 
aanmelden als redacteur en een agenda-
item plaatsen, een kind kan de was doen. 

Hoe werkt de Achterhoekagenda? 
U kunt zich aanmelden als redacteur op 
www.invoeragenda.nl. Na deze eenvou-
dige aanmelding, ligt het gebruik van 
de agenda voor u open. Als redacteur 
kunt u namens een bron (vereniging, ge-
meente, onderneming, etc.) een bericht 
plaatsen in een of meerdere categorieën. 
Het maakt niet uit of u sporadisch of 
regelmatig een bericht plaatst. Aan een 
bericht kunnen afbeeldingen gekoppeld 
worden. 

Gebruiksvriendelijk
Een redacteur kan alles op de pagina 
vrij gebruiken, wat wil zeggen dat ieder 
bericht op de agenda rechtenvrij is en 
dus door een redacteur gebruikt mag 
worden, ook buiten de centrale agenda 
om. Zo kunnen berichten makkelijk en 
snel verspreid worden. De eindredactie 
bewaakt de kwaliteit van de invoer en 
checkt bij aanmelding of de nieuwe re-
dacteur een bestaande persoon of instan-

tie is. De gegevens van de redacteur zijn 
niet zichtbaar op de pagina, maar deze 
kan wel via zijn/haar geplaatste bericht 
benaderd worden. 
Een agenda-item kan via een klik op de 
pc of door de QR-code via een smartpho-
ne te scannen, direct in de eigen agenda 
worden geplaatst. Overtypen is niet no-
dig. Ook kunnen berichten naar en van-
uit Excel worden geëxporteerd en geïm-
porteerd worden. 

Decentrale agenda
Het gebruiksgemak gaat nog verder, na-
melijk met de decentrale agenda. Een re-
dacteur kan naar eigen wens een agenda 
samenstellen die vervolgens op de eigen 
website of offline kan worden gepubli-
ceerd. Alle wijzigingen op de centrale 
pagina, worden direct op de decentrale 
agenda’s doorgevoerd, dus ook de de-
centrale agenda is altijd actueel. Deze is 
zelfs aan te passen aan de lay-out van uw 
website.

Sociale media
De sociale media doen natuurlijk mee bij 
de Achterhoekagenda. Een bericht over 
een evenement kan direct namens de 
Achterhoekagenda via Twitter of Face-
book door een redacteur verstuurd wor-
den. Het bericht is ook persoonlijk aan te 
passen door de redacteur. 

Reacties
Enkele reacties van redacteuren die de 
agenda regelmatig gebruiken:
“Een heel goed systeem, je kunt lang van 

tevoren plannen en selecteren op stad 
en dorp en de agenda blijft steeds ac-
tueel.” 

“De agenda is makkelijk in gebruik en 
erg compleet.” 

Leuk dat er een plaatje bij kan, verwij-
zing naar social media is handig. Ik 
probeer er zoveel mogelijk gebruik van 
te maken.”

“Ik ben er blij mee, je hebt een groter be-
reik en je kunt er alles op kwijt.” 

“We misten het subkopje ‘gezondheids-
zorg’ en na onze melding, werd dit toe-
gevoegd. Er wordt dus geluisterd naar 
de redacteuren.” 

“Fijn dat er een link naar de eigen web-
site geplaatst kan worden.“

Voor en door…
De Achterhoekagenda is voor en door 
Achterhoekers gemaakt, gebruikt en on-
derhouden. Toeristen die van plan zijn 

Achterhoekagenda verwelkomt  
vijfhonderdste redacteur
Achterhoek - Net een jaar oud en al 
zeer succesvol! Begin 2014 meldde 
de Lochemse Golf en Countryclub 
zich aan als 500ste redacteur van 
de Achterhoekagenda. Peter Groo-
toonk mocht namens de Golfclub 
een attentie van Gerhard Weevers in 
ontvangst nemen. Peter: “We vinden 
het erg leuk dat we de 500ste zijn. 
We zijn van plan de agenda goed te 
gebruiken, zeker nu het seizoen en 
ons clubhuis geopend gaan worden. 
Het valt heel mooi samen.”

Gerhard Weevers namens Achterhoekagenda.nl en Peter Grootoonk (rechts) van Golf- en Countryclub De Graaf-
schap.

om deze regio te bezoeken of al aangekomen zijn, vin-
den hier niet alleen de grote evenementen, maar ook de 
kleinschalige tot in alle uithoeken van de Achterhoek. 
Door de overzichtelijkheid en eenvoud kan de agenda 
gemakkelijk op tablet en smartphone bekeken worden, 
wat het vooral voor toeristen zeer gebruiksvriendelijk 
maakt. De locatie van een evenement kan via Google 
Maps weergegeven worden en desgewenst wordt de 
route berekend.
Op zoek naar een leuke activiteit of een plek om uw 
evenement te plaatsen? Een kijkje nemen of redacteur 
worden kan op www.achterhoekagenda.nl

STEENDEREN       Vraagprijs € 182.500,-- k.k.

Het Breukink 7 te Steenderen - Licht en ruim 
4 kamer HOEKAPPARTEMENT op de begane 
grond. In centrum van Steenderen gelegen 
royaal hoekappartement met overdekt terras. 
Het complex is onder andere voorzien van een 
centrale ingang met intercom en lift, besloten 
gezamenlijke binnentuin en elk appartement 
heeft een berging in het souterrain en een 
eigen parkeerplaats. 
Bouwjaar 2004. Bruto vloeroppervlakte 105 m2. 
Brede deuren en drempelvrij.

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

NIE
UW

 IN
 

DE V
ERKOOP

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26a Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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Gijs heeft ook de muziek bepaald die 
voor het ”Präötje” en in de onder-

breking worden gedraaid: Later van
Hans Keuper en Doe effen Normaal
van Bennie Jolink. De reden van deze
keuze is de tekst die hem aanspreekt.
Verder in dit programma veel streek-
taalmuziek met de nieuwste tracks
van Daniël Lohues, Dick van Altena
en Cedar Grove. 
Ook de verhalen, spreuken en de lim-
merick zijn weer opgenomen in dit 
programma.
Zondag morgen weer luisteren naar
Radio Ideaal Dialect  van 11.00 uur 
-12.00 uur op 105.4 FM-107.7 FM

Gijs Jolink bij Ideaal Dialect
Regio - Gijs Jolink vertelt in het 
programma over de vergevorder-
de plannen om ’t Achterhoeks 
dialect op de scholen te gaan 
stimuleren. Er zijn al een aantal 
bekende schrijvers die hieraan 
hun medewerking hebben gege-
ven. Eén naam mocht al worden 
verklapt: Bennie Jolink, die naast 
het schrijven ook als voorleesopa 
aan dit project zal deelnemen.

Het (gekozen) algemeen bestuur van 
het waterschap is verantwoordelijk 
voor het strategische beleid en be-
staat uit 30 personen. Dat betreft le-
den benoemd door LTO, bedrijfsleven 
en Bosschap. Daarnaast 22 leden in 
de categorie ingezetenen die via ver-
kiezingen worden gekozen.
De in Hengelo woonachtige Marchien 
Oosterhuis zit namens de VVD in het 

bestuur. Samen met Bennie van Til
uit Hummelo en Theo Thijsse uit
Arnhem, vormt zij de drie-koppig li-
berale fractie.Zij neemt de plaats in
van Zutphenaar Johan Kabout, die 
wegens drukke werkzaamheden zijn
bestuurslidmaatschap moest neerleg-
gen.
Marchien Oosterhuis is acht jaar lid
van Provinciale Staten geweest, even-
eens voor de VVD. Zij maakt zich met
haar fractie sterk  voor het zoeken
naar evenwicht in waterveiligheid, 
natuurbelangen en belangen van in-
dividuele gebruikers en bedrijven.

Marchien Oosterhuis 
in Algemeen bestuur 
Waterschap
Hengelo - Op 11 maart is Mar-
chien Oosterhuis beëdigd als lid 
van het Algemeen Bestuur van 
het waterschap Rijn en IJssel.

Tussen 16.00 en 17.00 uur is Piet Pau-
lusma aanwezig aan de Hoge Wes-
selink en kan iedere klant een gooi 
doen naar een tank gratis brandstof. 
Iedereen die namelijk met twee dob-
belstenen ‘dubbel’ gooit krijgt een 
gratis tank, hoogstpersoonlijk door 
Piet Paulusma zelf volgegooid! En 
mocht dat niet lukken, dan kunt u 
natuurlijk altijd nog op de foto met 
deze bekende Nederlander en maakt 
u via Facebook nog een keer extra 
kans op een tank gratis brandstof: al-
tijd prijs dus bij Firezone!

Firezone is een landelijke keten van 
onbemande tankstations. ‘We staan 
bekend om onze lage prijzen,’ vertelt 
Peter Groen, directeur van Firezone. 
‘Maar naast onze kortingen houden 

we ook regelmatig ludieke acties. De 
dobbelsteen-actie is daar een goed 
voorbeeld van.’ 

Voor andere acties van Firezone en 
voor een overzicht van alle stations 
kunt u kijken op www.firezone.nl

- Advertorial -

Gratis tanken bij Firezone Steenderen
Steenderen - Donderdag 20 maart 
is de bekende weerman Piet Pau-
lusma in Steenderen. Hij opent 
het nieuwe tankstation van Fire-
zone aan de Hoge Wesselink 2 (bij 
Autobedrijf Melgers)

De dames van het Firezone-promotieteam staan op 20 maart van 16 tot 17 uur voor u 
klaar. Iedereen die dubbel gooit met twee dobbelstenen wint een tank gratis brandstof.

Wij speelden deze avond in twee lij-
nen en voor de eerste zes plaatsen 
was een fles wijn. Vanaf de helft van 
de paren spelers, liepen de scores pas 
in de 50%. Een hele knappe prestatie 
dus voor de een t/m drie geëindigden: 
1. Margaret Heijting & Gerrit Vorsel-
man  64,91%; 2. Will Snelder & Bert 
Botschuyver 61,91%; 3. Miguel Men-
des de León & Ruud Bijloo 60,19%; 

4. Emmy Stegeman & Joop ten Hol-
der 58,81%; 5. Gerda Tankink & Di-
ny Hoftijzer 57,85%; 6. Hennie van 
Druten & Gonnie Hulleman 57,69%.
Voor de anderen uiteraard ook een 
goede score.

Donderdag 20 maart spelen we de
vierde competitieavond van de vijfde
ronde. Tot ziens. Afmelden kan op
verschillende manieren: via een mail
naar bcbronkhorst@hotmail.nl  of
een sms naar 06-28633453 (inspreken
lukt niet!), of op de wedstrijddag bel-
len naar genoemd mobiel nummer.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Donderdag 13 maart was 
het Ruitenboer toernooi. Het spe-
len met deze gestoken spellen is 
altijd weer intrigerend.

De 8-weekse Mindfulness cursus 
helpt om beter met stress om te gaan. 
Het nodigt je uit om acht weken lang 
tijd voor jezelf te maken en leert je 
meer in het hier en nu te leven en op 
een milde wijze om te gaan met emo-
ties en gedachten. Dagelijkse proble-
men zullen minder vat op je krijgen 

en je leert weer te genieten van kleine
dingen.
De cursus is voor iedereen die graag
het zelfvertrouwen wil vergroten, 
beter wil slapen en meer energie
wil hebben, anders wil omgaan met
(chronische) pijn, zich wil leren ont-
spannen, kortom: kalmer en stabieler
de stormen van het leven wil kunnen
doorstaan. 

Voor informatie en aanmelden voor
de cursus die op 1 april start: 
www.demindfulnesszaak.nl

Cursus Mindfulness: 

Minder in je hoofd, meer genieten
Vorden - De Mindfulness Zaak 
start op 1 april in het Kulturhus 
in Vorden een cursus Mindful-
ness voor iedereen die minder wil 
piekeren.

De arrangementen en composities 
zijn uniek omdat u ze te horen krijgt 
op een ongekende manier. Zelfs over-
bekende werken klinken zoals u ze 
nog nooit hebt gehoord. Zoals “Gym-
nopedie” van Eric Satie, dat altijd op 
piano gespeeld wordt en op 30 maart 
vertolkt wordt door de vijf musici. 
Meesterwerken van bekende compo-
nisten staan op het programma zoals: 
“Les Gents Heureux” van Gabriël Fau-
ré en de verrukkelijke Weense wals 
“Wals nr. 2” van Dmitri Shostako-
vitch. Ierse muziek komt ruim aan 

bod met “Riverdance” van Bill Whe-
lan. Ook minder bekende composities 
worden gespeeld, zoals “Sprookjeswe-
reld Opus 27” van Bernard van den 
Sigtenhorst Meier. Elk deel van dit 

werk wordt ingeleid door een gedicht 
van Christine Feller. Ton Huijsman, 
gitarist en componist draagt ze voor. 
Hij componeerde onder andere het 
hartstochtelijke “El Diario de Chris-
tina” in Tango Nuevo stijl. Een con-
cert van Passe Partout garandeert een 
onvergetelijke middag; hun optreden 
is een muzikaal feest, door hun pro-
fessionaliteit en door het veelzijdige 
repertoire. Men kan er op dansen en 
bij wegdromen. Vanaf de Barok tot 
heden, van de Argentijnse Tango Nu-
evo tot composities die gebaseerd zijn 
op Keltische en andere volksmuziek; 
altijd ligt de nadruk op de romantiek. 
De musici van Passe Partout speelden 
allen als solist in verschillende orkes-
ten en ensembles voordat zij gingen 
samenwerken. Het ensemble bestaat 
uit Jorinde Geradts, viool en altviool, 
Mariska Bleidorn, dwarsfluit en pic-
colo, Joost de Ridder, blokfluiten, 
Max Többen, gitaar en Ton Huijsman, 
gitaar, componist.
Het concert begint om 15.30 uur. 
Kaartverkoop via 
www.kunstkringruurlo.nl

Passe Partout, een ensemble met een muzikaal verhaal

Een middag met romantische muziek en 
mooie gedichten
Ruurlo - Natuurlijk kunt u hier-
van weer genieten in het Kultur-
hus in Ruurlo! Op 30 maart a.s. 
geeft het ensemble Passe Partout 
een concert in de grote zaal. Het 
in 2010 opgerichte ensemble is 
verrassend veelzijdig in de keuze 
van het repertoire en de verschei-
denheid van de instrumenten. 
Het kwintet zoekt naar het juiste 
evenwicht tussen vergeten en be-
kendere werken, van beroemde 
en onbekende componisten.

Voor geboren en/of getogen Achter-
hoekers is dat de taal van hun hart en 
van hun gedachten. Voor anderen is 
het wellicht een unieke gelegenheid 
om kennis te maken met het dialect 
in een kerkdienst. De dienst wordt 
in de streektaal, je moederstaal, ge-
houden, omdat dat de taal is, die je 
met de paplepel kreeg ingegoten. Het 
klinkt zo vertrouwd en eigen, dat de 

woorden meer uit het hart komen en
je meer in het hart raken.

Komt der bie!!!

Dialectdienst in Goede 
Herder Kapel
Regio - In de kapel ‘De Goede 
Herder’ te Veldhoek wordt zon-
dag 23 maart een kerkdienst in 
de streektaal, of beter gezegd in 
de ‘mooderspraoke’, gehouden.
De dienst begint om 10.15 uur 
en het onderwerp van de dienst 
is ‘Liefde is……. Holl’n van….’. 
Voorganger in de dienst is Jansje 
Ruiterkamp uit Vorden.

Dagelijkse vertrekken mensen vanaf 
NS station Vorden naar hun werk 
of school. Het CDA Bronckhorst was 
daar aanwezig om deze mensen te in-
formeren en een appel aan te bieden 
voor onderweg.
De reizigers ontvingen van het CDA 
een verkiezingskrant met uitleg over 
CDA standpunten als goede zorg op 
maat, snel internet voor iedereen, de 
ontwikkeling van het verenigingsle-
ven, duurzame energie, enzovoort.

Al deze informatie is ook te vinden 
op www.cdabronckhorst.nl

CDA Bronckhorst vroeg uit de veren in 
Vorden
Vorden - Op dinsdag 11 maart 
2014 was het CDA Bronckhorst in 
alle vroegte aanwezig op het NS 
station van Vorden om de reizi-
gers te informeren over haar ver-
kiezingsprogramma.

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



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Geldig van 21 januari t/m 29 april (m.u.v. feestdagen).

Da’s dubbel zo lekker!
Halve haan met boerengarnituur € 9,75 p.p.

Zaterdag
22 maart
LIVE ON STATE:

Real time 
Showband

Discotheek 
ook geopend!

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Ben jij een echte fijnmechanische technicus die 
warm loopt voor het fijne en kleine? Kun jij meeden-
ken van ontwerp tot en met productie? Dan zijn wij 
op zoek naar jou!

Gereedschapmaker M/ V

Functieomschrijving
Wij zijn per direct op zoek naar een gereedschapmaker.
Als gereedschapmaker ben je actief betrokken bij het 
gehele proces, van ontwerp tot en met productie. Je bent 
het aanspreekpunt voor de opdrachtgevers, bedenkt 
en ontwikkelt nieuwe mogelijkheden en oplossingen. 
Tevens bedien je zelfstandig de diverse, veelal compu-
tergestuurde machines. De werkzaamheden kenmerken 
zich door de hoge eisen aan maatvoering, nauwkeurig-
heid, en specifieke kwaliteitseisen ten aanzien van de te 
gebruiken materialen, gereedschappen en machines.

Heb je ervaring als CNC draaier en ben je op zoek 
naar een zelfstandige functie?

CNC Draaier

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het CNC 
draaien van kunststof precisie-onderdelen. Je werkt 
vanaf tekening, je beschikt over een flinke dosis eigen 
initiatief en inzicht. Je werkt met Fanuc en Siemens, 
deze worden beide zowel offline als aan de machine 
geprogrammeerd. Het draaiwerk wordt op de machine 
gedaan met een C- en Y-as en aangedreven gereed-
schap.

Ben jij een zelfstandig monteur en vind je het geen 
probleem om in de kost te gaan?

Zelfstandig monteur

Functieomschrijving
In de functie van Zelfstandig Monteur ben je verantwoor-
delijk voor het monteren van productie waarbij je onder 
andere moet sleutelen en kabels moet trekken. Samen 
met je collega ga je naar klussen door heel Nederland, 
waarbij je regelmatig in de kost gaat. 

Heb jij een passie voor webontwikkeling en wil jij 
werken binnen een enthousiast team van specialis-
ten?

Webontwikkelaar

Functieomschrijving
In de functie van webontwikkelaar ben je verantwoorde-
lijk voor het beheer van zowel opgeleverde als nieuwe 
projecten. Dit is veelal gebaseerd op het aanpassen van 
bestaande websites en apps. Daarnaast werk je aan 
interessante nieuwe en lopende webontwikkelprojecten 
en zal je klanten voorzien van professioneel advies. 
Enkele kernwoorden die jou omschrijven zijn: enthousi-
ast, leergierig, creatief en plezier hebben in je werk. Het 
betreft een functie binnen een hecht team.

Doe jij dit jaar examen en ben je vanaf juni beschik-
baar?

Examenkandidaten M/ V

Functieomschrijving
In de vakantieperiode hebben wij diverse vakantiebanen 
die geschikt zijn voor examenkandidaten. Het gaat hierbij 
om werk in het magazijn, productie groenvoorziening en 
horeca.

Voor meer informatie, zie www.match4u.nl

BOXSPRING QUEEN

€

www.spannevogel.nl

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

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

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

Maandaanbieding MAART

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

Wij zijn op zoek naar:
BBL-er Draaien of Frezen 

en een
Enthousiaste Mederwerker / ster

voor de nabewerking!
Mevo Precision Technology is een dynamisch bedrijf, 
gespecialiseerd in de productie en assemblage van 
 fijnmechanische onderdelen. 
De door Mevo geproduceerde 
onderdelen worden toegepast 
in onder andere de 
meet- en regel-
industrie, 
medische 
industrie en 
automobielindustrie. 

Ben je geïnteresseerd in techniek en wil je naast je 
 opleiding werkervaring opdoen in de praktijk, 

dan is dit een schitterende kans.

Neem contact op met Frans Verhaegh,
tel 0573-451945 of stuur een e-mail naar

F.Verhaegh@mevo.nl 

Tevens zijn wij op zoek naar:
Enthousiaste medewerkers die op zaterdag 
en in de vakanties bij ons willen werken!!!

Heb je interesse en ben je minimaal 17 jaar met
MBO-HBO niveau? Neem contact op met

Frans Verhaegh, tel 0573-451945 of stuur een e-mail 
naar F.Verhaegh@mevo.nl 

 Sierbestrating

 Tuinhout

Gratis Tuinschets Service

www.weulenkranenbarg.nl
Ruurloseweg 45a Vorden 
0575-551217

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING

 Blokhutten

 Terras-  

 overkappingen

 Grind & split

 Tuinverlichting

 Tuinaccessoires

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.



Heeft u een drukke baan, een druk 
gezin, een hekel aan strijken, 

of komt u er door ziekte of ouderdom 
niet meer aan toe?

STRIJKSERVICE WILLEMIEN 
neemt het u graag uit handen!

Kijk op:
www.strijkservicewillemien.nl

of bel:
06-12687257

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  

Administratiekantoor     WASSINK

Verzorging
Belastingaangifte

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

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

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl

...de zomer voor de deur!
en daar worden wij heel blij van. U toch ook!

Sinds een paar jaar verkopen wij badkleding voor dames en heren. Onze vaste merken zijn Cyell, Anita en Tweka. Deze zomer hebben we daar Prima 

je in badkleding worden we echt blij. Fijn om iemand te mogen helpen stralen.  

waardoor de pasvorm perfect is en het draagcomfort hoog.

Wil je ook stralen in je zwemkleding komende zomer; 
loop binnen en laat je verassen en adviseren met al dat moois.

Graag tot ziens

P.S. komend weekend is het Living Lochem en zijn we 
zondag open van 12.00 tot 17.00 uur.

Walderstraat 31
7241 BH Lochem

0573-251585
www.termulondermode.nl


