
Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Colofon
Uitgave: Weevers Grafimedia
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon: (0575) 55 10 10

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid 

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

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer 

POLITIE (0900) 88 44 

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

! nnp

Alle Edities Bronckhorst
Noord

Bronckhorst
Midden

Bronckhorst
Zuid

Contact
Warnsveld

Contact 
Ruurlo Elna Groenlose

Gids

Verspreidingsgebied: Vorden - Kranenburg - Wichmond - Vierakker - Linde - Medler - Wildenborch - Delden

SKJILEGAD
OP INTERNET

Deze week:

Bosveld en de Jonge 
oppermachtig 
in Wichmond

Eerste Paasdag 
Jeugdkerk Sonrise
in de kerk 

Dorpsschool 
Vorden 

KunstZondag 
Vorden 
10 maart 2013

Hinke de Klerck:
‘Thans bezig met 
ziekenfonds’

BanenContact
in Contact

Dinsdag 19 maart 2013
75e jaargang no. 2

Het stuk is geschreven door D.J. 
Eggengoor en wordt onder leiding 
van regisseur Gerard Smeenk in het 

dialect gespeeld.’Zilveruitjes en Au-
gurken’ wordt niet alleen gespeeld 
voor de mensen uit het buurtschap 
Veldwijk, iedereen is welkom. De 
klucht is een mengeling van heb-
zucht en jaloezie met een grote dosis 
humor. Het toneelgezelschap Veld-
wijk bestaat uit Dik Groot Jebbink, 
Jose Mokkink, Ada en Appie Win-
kels, Henk Arfman, Gerda Dekkers, 
Gery Groot Zwaaftink en Sabine Wil-
genhof. Soufleuse: Swennie Buunk. 
Grime Ada en Jitske Winkels. Aan-
vang 20.00 uur.

Uitvoering toneelvereniging 
Veldwijk

Vorden - De toneelvereniging 
Veldwijk is momenteel druk be-
zig met de laatste repetities van 
het toneelstuk ‘Zilveruitjes en 
Augurken’, dat zaterdagavond 
5 april in het Dorpscentrum zal 
worden opgevoerd. Het is een 
klucht in drie bedrijven dat zich 
afspeelt op een boerderij die in 
1970 is omgebouwd tot camping.

Twee RTV-ers kwamen uit in de 
klasse Masters 40+. Jan Weevers, die 
vorig jaar Nederlands kampioen werd 
in deze klasse, liet zien dat hij het 
nog niet verleerd is en finishde als 
eerste, zijn clubgenoot Eddy Heuve-
link kwam als 45e over de finish.Een 
week later, op zondag 10 maart was 
de tweede landelijke MTB-wedstrijd 
in het Brabantse Blaricum. Dit keer 
een parcours in een bosrijke omge-
ving met temperaturen rond het 
vriespunt. 
Door de vele regen van zaterdag was 
het een modderig en zwaar rondje. 
Van RTV deden wederom Jan Wee-
vers en Eddy Heuvelink mee in de 
categorie Masters 40+. Ook dit maal 
kwam Jan Weevers als winnaar over 
de streep.Eddy Heuvelink finishte 
als 40e. Met twee overwinningen uit 

twee wedstrijden belooft het voor Jan 
Weevers een supergoed jaar te wor-
den.

PLOEGENVOORSTELLING
Zondagmiddag 17 maart was de 
ploegenvoorstelling van de wieler-
vereniging RTV. Er waren twee aan-
leidingen om er wat speciaals van te 
maken: de eerste reden is de nieuwe 
bedrijfsruimte van de hoofdpsonsor 
Bouwbedrijf Peters in Zutphen, de 
tweede reden is het 35-jarig bestaan 
dit jaar van de wielerclub RTV. De 
club is niet erg groot maar het is een 
club met erg gemotiveerde renners, 
met een hoge ambitie die veel in wed-
strijden is te zien en die er ook nog 
in slaagt in de verschillende takken 
van de wielersport bij de top te ho-
ren, bijvoorbeeld: Thijs van Ameron-
gen behaalde een 3e plaats in het NK 
veldrijden en een 9de plaats bij het 
WK veldrijden, Jan Weevers is Neder-
lands kampioen MTB, Peter Makkink 
en Erik Bouwmeester behaalden in 
hun categorie elk een 3e plaats in 
de regionale veldrijcompetitie. Daar-
naast komen enkele clubleden uit 
voor wielrenploegen; Rens te Stroet 
rijdt voor Cyclingteam Jo Piels en Si-
mon Bargeman, Martijn Versteege en 
Felix Wolbert rijden bij het Kanjers 
voor Kanjers cyclingteam. Daarnaast 
zijn de andere leden van RTV ook re-
gelmatig succesvol van de partij bij 
wedstrijden in de verschillende cate-
gorien.Ook organiseert RTV elk jaar 
4 officiele wedstrijden; de ronde van 
Wichmond, de ronde van Vorden, de 
kasteelcross en een veldrijwedstrijd 
voor de regionale competitie. Dit al-
lemaal voor en door de leden van de 
club. Het wegseizoen is vorig weekend 
begonnen; zaterdag 16 maart behaal-
de Rens te Stroet tijdens de wedstrijd 
Haarlemmerliede-Spaarnwoude een 
knappe 13e plaats. Dit is een klas-

Mountainbike-seizoen 
begint goed voor RTV Vorden

Vorden - De opening van het mountainbike-seizoen 2013 was begin 
maart in Assen. Rond de Baggelhuizerplas was een mooi parcours uit-
gezet waar het hele weekend wedstrijden in verschillende klassen wer-
den verreden. Vele landelijk bekende toppers deden mee. Het was een 
zwaar parcours met klimmetjes en zand en daarbij kwamen de koude 
omstandigheden.

Ploegpresentatie RTV Vierakker-Wichmond

sieker over 160 km die dit jaar voor 
de 60e keer werd gehouden. Vooral 
door de harde, koude wind, was het 
dit jaar een zware wedstrijd. Bijna 
alle renners waren met hun familie 
aanwezig bij Peters in Zutphen. Na-
dat de kledingpakketten waren uitge-

reikt en iedereen was omgekleed zijn
er foto’s gemaakt van de renners en
van het bestuur. Daarna was er een 
gezellige middag met een rondleiding
door het nieuwe bedrijfspand van Pe-
ters, samen bowlen en een heerlijk 
stamppotbuffet.De renners hopen
allemaal dat het weer snel mooier 
wordt zodat ze weer lekker op de
fiets kunnen, met de nieuwe kleding
zien ze er weer gesoigneerd uit. RTV
is klaar voor een, hopelijk succesvol,
wegseizoen.

Hij vertelt dan over monumentale 
bomen in (oud) Vorden, maar ook 
elders in Nederland. Deze bomen 
zijn monumentaal door grootte, 
vorm, historie of folkloristische 
gebruik. Bezoekers kunnen zich 
deze avond tevens opgeven voor 
de dagexcursie op 25 mei. Dan 
zal het Hamelandmuseum in Vre-
den worden bezocht. Oud Vorden 
is momenteel op zoek naar een 
nieuw bestuurslid met belangstel-
ling voor financiële zaken.

Oud 
Vorden
Vorden - Na afloop van de jaar-
vergadering van de vereniging 
Oud Vorden (dinsdag 26 maart 
19.30 uur) houdt voormalig 
huisarts Gerben Sterringa een 
presentatie over ‘Donders-
mooie Dendrons en Bliksem-
schone Bomen’.

Inleveren advertenties en berichten 
voor de krant van de week na Pasen
Maandag 1 april, 2e Paasdag, is ons bedrijf gesloten.
In verband hiermee verzoeken we u de advertenties 
en berichten in te leveren op
woensdag 27 maart vóór 17.00 uur.

Redactie weekblad Contact



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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
23 - 24 maart M. Hermans, Vorden (0575) 55 22 53. Voor 

wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, 

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

lantaarnpaal die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere 

gaten in de weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde 

kom. Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en 

het kan niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor 

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

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 

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

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

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 

de volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

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

Administratief medewerker: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

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

Ouderenadviseur: Wilma Berns.

Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 

vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek 

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

E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

zo 17.00 - 18.00 uur.

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Zelle).

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

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

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

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

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

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

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

Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 

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

Zaterdag 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

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

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

32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 

huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 24 maart 10.00 uur, Palmzondag, ds. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 maart 10.00 uur, Palmzondag, ds. J. Goei, Amers-

foort.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 24 maart 10.00 uur, Palmzondag, ds. Bos, Doetin-

chem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 maart 9.30 uur, Palmzondag, Woord- en commu-

nieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 maart 17.00 uur, Eucharistieviering, pastor Ten 

Klooster, m.m.v. Herenkoor.

Zondag 24 maart 10.00 uur, Palmzondag, Woorddienst/Kin-

dernevendienst, Groep 2, m.m.v. Koorleden.

Weekenddiensten

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

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

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

Dagmenu’s 20 t/m 26 maart
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 20 maart
Champignonsoep / Varkensrollade met jus, gekookte aardap-
pelen en groente
Donderdag 21 maart
Boerenkool met rookworst, verse worst, zuurgarnituur en jus 
/ Vlaflip
Vrijdag 22 maart
Groentesoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en rauwkost-
salade
Zaterdag 23 maart (alleen ophalen/bezorgen)
Spareribs met zigeunersaus, frites en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom
Maandag 25 maart
Uiensoep met kaascroûtons / Spies de Rotonde met kruidenbo-
ter, aardappelen en rauwkostsalade
Dinsdag 26 maart
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room

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

Sieradenreparaties
Atelier Henk Eggersman

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

Afslanken zonder roofbouw. 
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Vlaai van de week
Vers-fruitvlaai 
 6-8 pers. € 7,50

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

2 appelflappen € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 19 t/m za. 30 maart

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

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

puppy te koop

3 Containerverhuur en -transport  
3 Afvoer (bouw) afval 

3 Rooien bomen heesters 
3 Graaf- en sloopwerk 3 Bosbouw 

& Agrarische dienstverlening 

WWW.HISSINK-HENGELO.NL

L O O N B E D R I J F

HISSINK

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

Alleen op afspraak.

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!



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

familieberichten
online opgeven:

11 April a.s. Wijncursus
Kennismaken met wijn

In deze cursus laten we u kennismaken met de 
wereld van wijn, wijnbouw gebieden, druivenras-
sen, wijnbouw, vinificatie en een inleiding tot het 
wijnproeven. Deze cursus is bedoeld voor begin-
nende wijnconsumenten die zich wat verder in deze 
boeiende materie willen verdiepen. De cursus duurt 
van 19.30 tot ± 22.30 uur waarbij er volop gelegen-
heid is om vragen te stellen en diverse wijnen te 
proeven.

Reserveer nu telefonisch 0575-845734 of meld u 
aan via het contactformulier op www.bysmit.nl  
o.v.v. naam en aantal deelnemende personen (max. 
20 personen). Prijs € 15,00 p.p. Graag tot ziens!

   

 
Ben jij geschikt voor vrijwilligerswerk? 

Ben jij: jong – oud –man – vrouw – 
studerend – met pensioen – met de vut – 
werkend – werkloos?  
 
Heb je: veel – weinig tijd ter beschikking?  
 
Voor meerdere activiteiten is Sensire op 
het Wehme terrein in Vorden op zoek naar 
helpende handen. 
 
Als vrijwilliger zijn er vele mogelijkheden. 
Bijv. koffie-thee schenken,  
een gezelligheidspraatje maken, 
spelletjesmiddagen-avonden, wandelen 
e.a. 
 
Heb jij interesse en talent om het leven van 
de bewoners van Sensire op de Wehme  
terrein zo aangenaam mogelijk maken?  
 
Meld je aan bij Erna Koning via: 
e.koning@sensire.nl of 0314- 357450 
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KEURSLAGERTROTS
Beenhammetje met gratis 
beenhamsaus

per stuk 498
SPECIAL
Worstjes en zo

100 gram 150
VLEESWARENKOOPJE
Zeeuws spek + gegrilde 
kipfilet

2 x 100 gram 298
KEURSLAGERKOOPJE
Houthakker
steaks

4 stuks 595
TIP VAN UW KEURSLAGER
4 gep. Schnitzels

+ 750 gram Krieltjes
+ 400 gram Kool rauwkost

samen 998
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Grote bak narcissen (25cm x 25cm)
 per stuk € 5,00!
Grote rozen bos 10 takken € 2,95
 20 takken voor € 5,00!
Violen bak 18 stuks € 7,95!
3 bossen bloemen of planten 

Iedere week voor maar € 5,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

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

Algemene 
leden-
vergadering

Huurdersvereniging HeVo
Leden van de huurdersvereniging HeVo (Hengelo en 
Vorden) worden hierbij uitgenodigd op woensdag 
27 maart 2013 om 19.30 uur in het Dorpscentrum/
Kulturhus, Raadhuisstraat 6 te Vorden voor de 
algemene ledenvergadering.

Agenda:
 1. Opening.

 2. Mededelingen.

 3. Notulen ledenvergadering 2012.

 4. Jaarverslag 2012.

 5. Financieel verslag 2012 en begroting 2013.

 6. Verslag kascontrolecommissie.

 7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.

 8. Bestuursverkiezing.

 9. Rondvraag.

 10. Sluiting.

De notulen/verslagen onder de agendapunten 3 en 4 

worden voor de vergadering uitgereikt, of op onze 

website in te zien. 

Bij agendapunt 8 zijn aftredend en door het bestuur her-

kiesbaar gesteld de heer Derk Nijenhuis, 2e secretaris. 

Aftredend en herkiesbaar gesteld de heer Jan ten Barge, 

secretaris en vice-voorzitter. Kandidaten kunnen tot 2 

dagen voor de vergadering worden aangemeld bij de 

voorzitter, per adres de Steege 7, 7251 CK Vorden.

Hierbij dient tevens te worden overlegd de bereidverkla-

ring van de kandidaat, voorzien van 10 handtekeningen 

van leden van HeVo.

Voor meer informatie zie onze website:

www.huurdershevo.nl

Bestuur Huurdersvereniging HeVo

 

 

Het afscheid is definitief
maar de herinnering onuitwisbaar

 
Op deze manier willen wij u allen hartelijk bedanken voor
alle kaarten, warme woorden, bloemen en belangstelling.

Het heeft ons diep ontroerd en was voor ons allen
een grote steun tijdens de ziekte en het afscheid
van Mientje, mijn vrouw, onze moeder en oma.

                                                         Reind van den Vlekkert
                                                         Kinderen en kleinkinderen
 
 

       Heidebloem, maart 2013

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl



GEZOCHT

DIVERSEN

TE HUUR

TE KOOP

AANGEBODEN

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. 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.

RealTimeShowband zal een show 
neerzetten met daarin een volledige 
set met de lekkerste Anouk num-
mers. Zangeres Arlette zingt meer 
dan graag de nummers van Anouk en 
ze zal daarbij, net als Anouk, al haar 
gevoel in de muziek leggen. 

De rest van de avond zal de band op-
vullen met de rockklassiekers of he-
dendaagse rocknummers. Zo zullen 
grootheden als onder andere ACDC, 
Kings of Leon en PINK niet ontbre-
ken. Zelfs nationale rockchicks als 
Ilse de Lange en Miss Montreal of 
boerenrock à la Jovink, Normaal of 
Mooi Wark kunnen de revue passe-

ren.   RealTimeShowband speelt in op
de wensen van het publiek, zodat de
avond een lekkere opbouw heeft en
zal eindigen in een zinderend hoog-
tepunt! RealTimeShowband Rocks @
De Zwaan!

Zaterdag 30 maart

RealTimeShowband Rocks 
@ De Zwaan Hengelo
Hengelo - Een lekker lang paas-
weekend? Maak van je vrije dagen 
gebruik en ga op zaterdagavond 
30 maart naar café De Zwaan in 
Hengelo Gld. Daar speelt RealTi-
meShowband een heerlijke ‘Real-
Time goes Anouk’ avond. U kunt 
dan meteen van de gelegenheid 
gebruik maken om de nieuwe sa-
menstelling van de band te zien. 
Arlette, de nieuwe zangeres, is 
nu al weer iets meer dan een half 
jaar de frontvrouw van de band.

RealTimeShowband.

De twee brandweermannen heb-
ben zich jarenlang ingezet voor de 
vrijwillige brandweer. Egberts deed 
dit van 1982 tot en met november 
2012. Hij was onder meer chauffeur, 
bevelvoerder en plaatsvervangend 
postcommandant. Reindsen was van 
1988 tot maart 2012 brandweerman, 
onder meer als chauffeur.

Koninklijke onderscheiding voor 
brandweermannen
Hengelo - De brandweermannen 
Stefan Egberts en Marcel Reind-
sen, beiden uit Zelhem, hebben 
een koninklijke onderscheiding 
gekregen en zijn benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. De 
versierselen werden opgespeld 
door burgemeester Henk Aalder-
ink van de gemeente Bronckhorst 
op vrijdagavond 15 maart tijdens 
een feestelijke brandweerbijeen-
komst in het gemeentehuis in 
Hengelo.

De brandweermannen Marcel Reindsen (links) en Stefan Egberts werden beloond met een 
koninklijke onderscheiding.

Na discussie hierover in de raad is 
afgesproken dat er eerst nieuw sub-
sidiebeleid moet komen, met voor 
iedereen duidelijke spelregels en met 
visie. Het college heeft dit nu klaar 
en het concept is vorige week voor-
gelegd aan verenigingen die sport en 
culturele activiteiten organiseren. 
Er zijn drie bijeenkomsten geweest, 
voor binnensportverenigingen, voor 
buitensportverenigingen en voor ove-
rige verenigingen. 
De nieuwe uitgangspunten voor een 
subsidie zijn dat activiteiten van een 

vereniging een bijdrage moeten leve-
ren aan de ontwikkeling en deelna-
me van kwetsbaren en jeugdigen, en 
aan de leefbaarheid in Bronckhorst. 
Per soort vereniging (muziek, binnen-
sport, oranje, jeugd/jongeren, gehan-
dicaptensport etc.) zijn subsidiebij-
dragen- en voorwaarden voorgesteld. 
Een vereniging met weinig jeugdle-
den gaat er behoorlijk op achteruit. 
Het totaalbeeld is dat er fors bezui-
nigd wordt; maar het besluit over de 
bezuinigingen is al eerder genomen 
door dit college van VVD en CDA.

Het concept subsidiebeleid staat op 
de website van de gemeente Bronck-
horst en op die van de PvdA Bronck-
horst. De PvdA is erg benieuwd wat 
de verenigingen vinden van de voor-
stellen. Is het u duidelijk wat het 
nieuwe subsidiebeleid betekent voor 
uw vereniging? Is bekend wat de uit-
werking is op de leefbaarheid van de 
kleine kernen? 

De PvdA hoort graag uw vragen, op-
vattingen, zorgen, alternatieve idee-
en. Voelde u zich gehoord tijdens de 
informatiebijeenkomsten? Het col-
lege van B&W beslist naar verwach-
ting eind maart over de regeling. 
Via de politieke partijen kunt u ook 
hierover uw stem laten horen. Stuurt 
u een bericht naar pvdafractie@
bronckhorst.nl?

Waarderingssubsidies verenigingen
Bronckhorst - Voor de zomer van 2012 was er veel te doen over de sub-
sidies aan verenigingen. Even leek het erop dat de gemeente allerlei 
subsidies zou gaan stopzetten, verenigingen waren in rep en roer en 
voelden zich overvallen. De PvdA Bronckhorst heeft toen nog snel een 
alternatief plan gemaakt, zodat verenigingen, bij uitstek terrein van 
onze inwoners, meer ontzien zouden worden.

Dankzij veel trainingsarbeid op de 
verschillende judolocaties in de Ach-
terhoek (a.o. Lichtenvoorde, Borculo, 
Eibergen, Lochem, Ruurlo) en een 
intensieve, persoonlijke begeleiding 
van de verschillende trainers hebben 
de judoka’s een topprestatie geleverd. 
Vooral de ervaring van hoofdtrainer, 
en oud wereldkampioen junioren, 
Marvin de la Croes (samen met assi-
stent trainer Ricardo Chirco) kwam 
hierbij goed van pas.
Uiteindelijk werden er op het NK 
twee maal een 5e plaats, drie maal 
een 7e plaats, één maal een 9e plaats 
en één  maal een 13e plaats. Een su-
per prestatie omdat bij de verschil-

lende gewichtsklassen de 32 sterkste
judoka’s van Nederland ingedeeld
waren, namen van de judoka’s die 
zich geplaatst hadden zijn: Lisa en
Iris de Graaf, Naomi Overkamp, Han-
nah Wormgoor, Ilsa Beeftink, Anne-
mijn Salomons en Iwan van Velden.

Judoschool Achterhoek (JSA) geeft op
de volgende plaatsen wekelijks les:
Borculo, Vorden, Lichtenvoorde, Lo-
chem, Varsseveld, Hengelo, Zelhem, 
Eibergen, Groenlo en Ruurlo.
Van 5 tot 60 jaar is iedereen welkom
voor twee gratis proefweken. Meld 
je aan via judoschool.achterhoek@
gmail.com

Goede prestaties judo 
tijdens NK-15 judoka’s 
Judoschool Achterhoek
Regio - Afgelopen zaterdag heeft Judoschool Achterhoek met 7 ju-
doka’s deelgenomen aan het NK-15. Deze judoka’s hebben zich drie 
weken geleden tijdens de districtskampioenschappen in Markelo ge-
plaatst voor de eindronde in Eindhoven.

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

Rekenen, wiskunde, schei-

kunde moeilijk? Ik help je

graag. Bijlesdocent M. te Riele

tel: 0575 - 551140 of 06 - 

54764761

TE HUUR helft van dubbel-

woonhuis, kern Steenderen. 

Voor meer info; www.beuse-

ker.nl of 06-23547371.

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

Kringloopbedrijf

DE BOEDELHOF

"met net dat beetje meer"

Enkweg 17b Vorden

0575-555456

www.deboedelhof.nl

di. t/m vrij 10.00 - 17.00

zaterdag van 9.00 tot 16.00

laatste zaterdag van de maand

magazijn verkoop.

Gastouder aangeboden in

Vorden.Flexibele, l ieve,34

jarige gastouder heeft weer

plaatsen vrij!Bel gerust voor

meer info.06-13386085

Lessen Frans: Schoolkennis 

weer ophalen? Voorbereiden 

op vakantie? Ook voor begin-

ners. Lessen individueel of in 

heel kleine groepjes. Info: bel  

06-20135453 of mail naar 

taalcursussenvorden@gmail.

com GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Weeversplasweg 1, Hengelo Gld.
info@ekovleesboerderij.nl

www.ekovleesboerderij.nl
Bronckhorst Noord

Donderdag 21 maart 2013
17:00 Introductieweekend nieuwe lente  

menukaart Brasserie Lettink Vorden
18:00 Ondernemerscafe - Gezondheid Vorden

Zaterdag 23 maart 2013
20:00 MoonYard op het menu bij  

Brasserie Lettink Vorden Vorden
20:15 Concert Meander Kwartet, Strijkkwartet  

Opus 51 J.Haydn Vorden

Zondag 24 maart 2013
8:00 Lente Tocht Vorden Vorden
9:00 Wandel mee voor het KWF! in Vorden Vorden

Te koop mooi WEILAND met

waterput ca. 1 ha. Vredense-

weg Groenlo. Bij afslag Braak-

weg. Perceel  ter plekke aan-

gegeven. Tel 06-20440810.

23-03 gratis verf restanten af 

te halen bij Harmsen Vakschil-

ders Hengelo tussen 09.00 –

11.00 uur.

Gezocht: leden EHBO en ver-

keersregelaars. Voor info: 

Wim Jansen, 0575-552653 of 

Dilly Hardeman 0575-551661.



Ze waren wekelijks graag geziene gasten op de 
Vordense weekmarkt. Wim en Jenny Sterken uit 
Olst. Vrijdag 22 maart zijn ze voor de allerlaatste 
keer van de partij op het Marktplein met hun 
nachtkleding, ondergoed en bh’s. Met weemoed 
nemen ze afscheid van Vorden. ,,Maar het is goed 
geweest”, zo zegt het echtpaar.  

Sinds 1999 waren Jenny (69) en Wim (74) Sterken we-
kelijks trouw van de partij op de Vordense weekmarkt 
met hun verkoopwagen. ,,Het idee was eigenlijk om in 
1999 het al wat rustiger aan te gaan doen. Wim werd 
toen zestig en onze zoon Marco nam de markt in Twello 
van ons over. We waren echter amper een maand ‘vrij’ 
op vrijdag toen Ton van Bloemenhandel De Vale Weide 
ons vroeg of wij interesse hadden om op vrijdag naar 
de weekmarkt in Vorden te komen. Het was Wim die 
toezegde het wel te willen proberen. En daar hebben 
we tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad”, zo 
zegt Jenny met toch enige weemoed in haar stem nu de 
laatste marktdag in Vorden zich aandient. ,,Maar nu is 
het dan echt zover en gaan we met pensioen”, zo vult 
Wim aan. Helemaal stil zitten doet Jenny niet. Zoon 
Marco draait wekelijks vijf markten met ook nachtkle-
ding, ondergoed en bh’s. En daar gaat Jenny hem mee 
helpen. ,,Zo kan ik in de komende tijd langzaam afbou-
wen.” Langs deze weg willen Jenny en Wim Sterken 
alle Vordenaren die hun kraam de afgelopen jaren heb-
ben bezocht bedanken voor de klandizie en het in hen 
gestelde vertrouwen. ,,We hebben met veel plezier de 
afgelopen veertien jaar in Vorden de markt ‘gedraaid’. 
De mensen zijn er vriendelijk en betrokken. En dat heb-
ben we altijd zeer gewaardeerd.” 
Wil men toch nog nachtkleding, ondergoed en bh’s van 
de familie Sterken betrekken? Dat kan via de webwin-
kel Ondergoedland.nl. Gemakkelijk online bestellen via 
de website www.ondergoedland.nl waar een groot deel 
van het assortiment op te vinden is. U kunt via de web-
site gemakkelijk en simpel bestellen wat u nodig heeft 
en elke hoeveelheid kan worden besproken. Betalen 
kan veilig via de betaal server waar men onder ander de 
mogelijkheid heeft om via IDEAL, automatische incas-
so, met uw creditcard kan betalen of simpelweg over-
schrijven naar de rekening. De bestelling wordt, mits 
op voorraad, binnen 24 uur afgestuurd met TNT Post. 

Aanbiedingen
22 maart 2013

Elke vrijdag op de 
weekmarkt in Vorden 
van 8.00-12.00 uur

,,We kwamen telkens met veel plezier naar Vorden”

Jenny en Wim Sterken
nemen afscheid van Vordense 
weekmarkt

Sinds 1999 waren Jenny (69) en Wim (74) Sterken 
wekelijks trouw van de partij op de Vordense weekmarkt

BROOD-
HAANTJES

(die mooie, die lekkere) 5 stuks  3.75

ROOMBOTER 
PAASBROOD  
1000 gram! 
Veel krenten, veel rozijnen 
en zuiver amandelspijs

  6.50
(maatje kleiner 4.50 euro)  

BAKKERIJ ’T STOEPJE

BAKKERIJ ’T STOEPJE
KWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

Rode of Gele Pruimen
 € 1,50 per kilo

Dubbel rode Grapefruits 20 voor € 5,-
Grote doos Aardbeien € 1,50

Salustiana’s 

Hand/Perssinaasappelen 

30 voor € 5,-
Vrijdag 29 maart: Tegen inlevering van deze bon: 

Bloemkool voor € 0, 98

Heerlijke gevulde doosjes 
bonbons/paaseitjes 

al vanaf € 5,–.
Handgemaakt uit Wichmond.

Kom kijken en proeven op de markt!

Chocolaterie           Magdalena

Sterken 

nachtkleding, ondergoed en bh’s

AVET dames sportslip, stretch katoen.

p.stuk € 7.50,  3 stuks € 20.00

Giovanni heren boxershorts
p.stuk € 5.95,  5 stuks € 25.00

Beeren t-shirts met korte mouwen, ronde hals of v-hals

wit of zwart, per stuk € 7.50,  3 stuks € 20.00

Twentini dames ondergoed, heup- taille- of pantyslip

3 + 1 gratis

Gerton’s 
Huishoudkraam
uw adres voor:

Hollands belegen 

minder zout meer smaak.      nu € 8,95 per kilo

Alle boeren kruiden kazen
extra voordelig:  nu € 9,95 per kilo 

Holland Kaascentrum 
al 40 jaar de lekkerste! 

Biefstuk naturel
of Pepersteak

2 stuks  € 4,90
Procureurrollades

per 500 gram  € 3,95
Pletskovitsche PANKLAAR
ca. 8 min. bakken 4 stuks  € 4,40

GELDIG VRIJDAG 22 MAART



Voor ieder spelletje moest 5 of 10 
cent worden betaald. Omdat de kin-
deren ook sleutelhangers, fotolijstjes 
en sieraden verkochten, stroomde 
het geld binnen en werd er een flinke 
opbrengst behaald: meer dan € 1000! 
Een deel van de opbrengst komt ten 
goede aan Stichting Opkikker. Deze 
stichting verzorgt opkikkerdagen 
voor gezinnen met een langdurig ziek 
kind, zodat zij, naast vervelende, ook 
leuke dagen kunnen beleven. 

Een ander deel van opbrengst wordt 
gebruikt voor speelmateriaal bij de 
kleuters. Het uiteindelijke bedrag 
zal nog hoger uitvallen, aangezien er 

ook mobiele telefoons worden inge-
zameld voor Stichting Opkikker. De 
ouderraad had deze feestelijke activi-
teit goed georganiseerd. Zo kon er in 
de hal, tegen een kleine vergoeding, 
heerlijk worden gegeten en daar 

maakten de bezoekers graag gebruik 
van! Iedereen kan terug kijken op 
een geslaagde “Dorpsschoolfair”. De 
foto’s kunt u bekijken op de Facebook 
pagina van de Dorpsschool: www.
facebook.com/dorpsschool.vorden

Dorpsschool Vorden haalt meer dan 
€ 1000,- op met “Dorpsschoolfair”
Vorden - Afgelopen vrijdag 8 
maart organiseerde de ouder-
raad van obs Dorpsschool Vor-
den een “Dorpsschoolfair”. Het 
feest begon om 17.00 en duurde 
tot 19.00 uur. In de school kon-
den de kinderen, ouders, opa’s en 
oma’s allemaal spelletjes doen. In 
iedere klas was van alles te doen, 
zoals blik gooien, sjoelen, een 
digibordspel, haren mooi laten 
maken, bellenblazen en zelfs de 
nagels konden worden gelakt!

Penningmeester Herman Lensink 
werd door de ledenvergadering be-
noemd als secretaris. Hij gaat die 
twee functies combineren.
Vervolgens was het tijd om afscheid 
te nemen van een aantal vrijwilligers. 
De eerste van hen was Jelte Branden-
burg, al meer dan 25 jaar secretaris 
van de afdeling. In zijn speech roem-
de de voorzitter Krijn van der Heyden 
zijn enorme inzet voor de ANBO ge-
durende al die jaren. Door een ernstig 
ongeluk kon Jelte Brandenburg zijn 
taak als secretaris niet meer uitvoe-
ren. Hoe groot inzet voor de ANBO is 

geweest bleek pas toen het bestuur
zijn taken voorlopig overnam! Ook
voor mevrouw Tiny Brandenburg
waren er lovende woorden voor haar
steun en inzet. Daar waardering
nooit in geld is uit te drukken werd
het echtpaar bloemen aangeboden. 
Ook het echtpaar Herman en Dinie
Schot hebben hun vrijwilligerswerk 
dit jaar beëindigd. Vele jaren waren
zij de spil van de sociaal-culturele
commissie. Ook zij kregen bloemen 
aangeboden als dank voor het vele 
werk dat zij als vrijwilligers voor de
ANBO hebben verricht.

Na de pauze was er een mooie pre-
sentatie van foto’s van de zomerfees-
ten in Vorden, verzorgd door de Vor-
dense natuur- en persfotograaf Rob
Schmitz.

In zijn slotwoord merkte de voorzitter
op dat vrijwilligerswerk belangrijk is
en nodig blijft. Wie wil meedoen kan
contact opnemen met de secretaris
van ANBO telefoon 0575-492068.

ANBO-jaarvergadering 
Vorden neemt afscheid van 
vrijwilligers
Vorden - Op vrijdagmiddag 15 
maart hield de plaatselijke afde-
ling Vorden van de ANBO (Alge-
mene Nederlandse Bond voor 
Ouderen ) haar jaarlijkse leden-
vergadering. Daarin werden, zo-
als ieder jaar de jaarrekening van 
het afgelopen jaar en de begro-
ting voor het nieuwe jaar vastge-
steld. Het bleek dat 2012 met een 
voordelig saldo is afgesloten.

De film, gebaseerd op de roman The-
se Foolish Things van Deborah Mog-
gach, komt uit de koker van John 
Madden, die met de film Shakespeare 
in Love zeven Oscars in de wacht 
sleepte. Met deze film heeft de regis-

seur opnieuw een innemende kome-
die gemaakt. De setting van de film 
is in India, het is een ontwapende en
hartverwarmende film. Wilt u meer
informatie over de film, loop dan
eens binnen bij het Dorpscentrum of
de Bibliotheek. Kaarten zijn hier ook
verkrijgbaar. 
De film start om 20:00 uur, locatie
Dorpcentrum Vorden. We zien u
(wederom) graag!

Filmavond Dorpscentrum 
Vorden
Vorden - Donderdag 21 maart 
aanstaande is er wederom een 
filmavond in het Dorpscentrum 
te Vorden.

Daarom heeft DVO Heren 3 besloten 
hun sponsoren eens extra te bedan-
ken. De Bos Makelaardij gevestigd te 
Zutphen sponsort al enkele jaren de 
kleding van DVO Heren 3. Martine 
Hair+Beautysalon gevestigd te Hen-

gelo Gld sponsort al enkele jaren de 
sporttassen. Ze werden getrakteerd 
op een spannende wedstrijd die he-
laas in de 5e set werd verloren. On-
danks het verlies was het na de wed-
strijd zoals altijd erg gezellig. 

Op de foto staand vlnr; Menno Wieg-
gers, Chris Wolters, Martine Damen 
(sponsor), Job & Sil de Bos (sponso-
ren), Rene Walgemoet, Bas van Peter-
sen. vlnr gehurkt; Ronald Momberg, 
Thijs Langwerden, Christiaan Kroe-
sen, Matthijs Schotsman en Martin 
Jacobs. 
Op de foto ontbreken Andre en 
Denny Jolink, Job Pannekoek, Jeroen 
Rhebergen en Jeroen Harmsen.

Heren DVO 3 Hengelo bedankt 
sponsoren voor jarenlange trouwe 
sponsoring

Hengelo - Hoewel het seizoen er alweer bijna op zit heeft DVO Heren 3 
hun sponsoren in het zonnetje gezet. Gezien de huidige economische 
omstandigheden is het niet vanzelfsprekend dat er overal sponsoren 
voor te vinden zijn.

Vele opdrachten volgden en nu komt 
Ingrid voor een speciaal project op-
nieuw terug op de toiletten. Heeft u 
er wel eens bij stilgestaan hoe divers 
het Hollands toilet eigenlijk is? Soms 
zijn het net kleine huiskamertjes. 
Veel mensen maken er iets moois, 
gezelligs of juist iets heel geks van. 
Het toilet daagt ons uit om onze cre-
ativiteit de vrije loop te laten. Juist 
om die reden en omdat het iets zegt 
over ons als Hollanders, heeft Ingrid 
besloten voor dit project een hele se-
rie foto’s te bundelen. Hiervoor heeft 
zij wel input nodig en vraagt daarom 
uw medewerking. Zij is op zoek naar 
ongeveer 100 huishoudens die hier-
aan belangeloos willen meewerken. 

Het neemt ongeveer 10 minuten tijd
in beslag. Bent u bereid hieraan mee
te werken? Stuurt u dan een bericht-
je met daarin opgenomen uw naam,
adres en telefoonnummer naar casa-
nostrafotografie@kpnmail.nl. Aan-
melden kan tot 26 maart aanstaande.

Het Hollandse Toilet....... 
een intrigerende ruimte in huis
Vorden - Ingrid Stevens van Casa 
Nostra Fotografie is startend fo-
tograaf in Vorden en richt zich 
op portretfotografie en (bedrijfs) 
reportages. Vanuit haar oplei-
ding aan de Fotovakschool in 
Apeldoorn kreeg Ingrid Stevens 
twee jaar geleden de opdracht 
om de straat waarin zij woont 
te fotograferen. Doelstelling was 
om iets te bedenken wat de bewo-
ners in haar straat typeerde. Dit 
resulteerde in een kleine serie fo-
to’s van een aantal toiletten aan 
de Almenseweg in Vorden.

Natuurmonumenten is een vereniging van meer 
dan 732.000 leden, met een gezamenlijk doel: 
zorgen voor natuur in Nederland. Daarom ver-
werven en beheren we natuurgebieden. Dat zijn 
er inmiddels 365 met een gezamenlijke opper-
vlakte van ruim 100.000 hectare. Zo houden we 

Nederland open en groen, en kunnen we blijven 
genieten van de natuur. 

WAAROM COLLECTEREN?
Natuurmonumenten ontvangt voor het beheer 
en herstel van de natuurgebieden subsidies, 

sponsorgelden en bijdragen van leden. Extra gif-
ten zoals tijdens de collecte maken het mogelijk 
onze natuurgebieden te verrijken met nieuwe 
fiets- en wandelpaden, kanoroutes, uitkijkpun-
ten en informatiepanelen. 
Meer weten over Natuurmonumenten, wilt u 
lid worden of meehelpen bij de collecte? Bezoek 
onze website www.natuurmonumenten.nl. Om-
dat Natuurmonumenten de komende jaren de 
collecte wil uitbreiden, zijn ook collectanten in 
andere dorpen dan Vorden of Hengelo van harte 
welkom.

Geef voor de natuur’
Collecte door natuurmonumenten
Natuurmonumenten organiseert dit jaar van 1 tot en met 6 april een collecte in de pro-
vincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel, Flevopolder en Noord- en Zuid-Hol-
land. Binnen de gemeente Brockhorst gaan dit jaar voor het eerst in Vorden, Hengelo en 
Veldhoek in de week na Pasen collectanten op pad voor de natuur. Ruim 9000 collectanten 
in heel Nederland vragen steun voor de natuur in Nederland.

De introductieles vindt plaats op 21 maart 
om 19.30 uur in het Leenhuys, het Hoge 3, in 
Vorden. Op deze avond krijgt men informa-
tie over de School voor Praktische Filosofie 
en Spiritualiteit, over de opbouw van de cur-
sus. Meer informatie: www.het-leenhuys.nl

Praktische 
Filosofie
Vorden - De School voor Praktische Fi-
losofie en Spiritualiteit en het Leenhuys 
in Vorden organiseren gezamenlijk een 
korte cursus van 5 donderdagavonden 
in april en mei.



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

PAASBRUNCH
1E PAASDAG

De brunch is van 11.00 tot 15.00 uur, de kosten bedragen 
€ 25,-- p.p. en € 12,50 voor kinderen tot 15 jaar. Voor 
iedereen is er een welkomstdrankje. Tot het buffet horen 
de volgende dranken: koffie, thee, melk en jus d’orange. 
O.a. de volgende gerechten worden geserveerd:

koud:
diverse vleeswaren
diverse soorten kaas en brie
3 soorten rauwkost
gevulde eieren
komkommer en tomaat
parmaham met meloen
gerookte zalm
gerookte forel
fruitsalade
zoetwaren en jam
diverse broodjes

warm:
scrambled eggs
gebakken spek
gehaktballetjes
kroketten
quiche
2 soorten soep
kipragout

speciaal voor de kleintjes:
knakworstjes
frites
kipnuggets

Aanmelden via info@cafedetol.nl of bellen naar tel. 0314-641808. 
Reserveren is gewenst, want vol = vol!

Eet

Prakijk Chinese Geneeskunde
Shiatsu is een vorm van Therapie-Massage die bestaat uit het geven 
van druk (met behulp van duimen, handpalmen) In tegenstelling 
tot andere massagevormen hoeft het lichaam bij Shiatsu niet geheel 
ontbloot. Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals: 

vermoeidheid
e

burn-out
r rklachten

n
s

.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al snel zult mer-
ken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdat slaap 
en concentratiestoornissen verdwijnen. Shiatsu heeft een ontspan- 
nende werking en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoedt door de Zorgverzekeraar. 
Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong en RBNG

Wilt U meer informatie of een behandeling op afspraak: 

 Shiatsu Therapeut

 Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden. Tel. 0575-556500

Tot 1 maart 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

KINESIOLOGIE
Bij lichamelijke en emotionele klachten kan de 
Kinesiologie u helpen.

Een Touch for Health behandeling brengt lichaam en 
geest in balans waardoor u zich energieker en gezonder 
gaat voelen.
Ik werk volgens 5 natuurgeneeskundige principes en ben 
aangesloten bij de beroepsorganisatie BATC, waardoor 
behandelingen veelal vergoed worden door verzekeraars. 
Voor info: www.praktijkdorine.nl 

Bel of mail voor een afspraak naar onderstaand adres.

Praktijk DORINE
de Heurne 49 • 7255 CK Hengelo Gld. • Tel. 0575-463122
info@praktijkdorine.nl • www.praktijkdorine.nl

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

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

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

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

Ons kantoor is geopend op woensdagavond 20 maart tussen 
18.30 uur en 20.30 uur.

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

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

IJssel
computerservice

*

*

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Yoga Centrum Renée
Laat je adem en

energie stromen...

Yogalessen in kleine groepen te Zelhem.

Wegens grote belangstelling start er een nieuwe groep.

Eerste les altijd gratis en vrijblijvend.

www.yogacentrumrenee.nl / info@yogacentrumrenee.nl

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

Bedrijven
Wij zijn een uitzendbureau in de bouwbranche 
en voor bouw gerelateerde bedrijven in de 
omgeving Zutphen.

Werkzoekenden

Metselaars
 Voegers
 Steigerbouwers
 Bouwhulpen

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl



Momenteel is Hinke helemaal in de 
ban van Gambia, een Afrikaans land 
met een lengte van circa 400 kilome-
ter en 30 kilometer breed. Zij is net 
terug van een reis naar Gambia. Als 
secretaris/ penningmeester van de 
Stichting Gamrupa Europe heeft ze 
samen met haar dochter Ellen (voor-
zitter van genoemde Stichting) de 
voortgang van een aantal projecten 
bekeken in de plaats Sifoe, een dorp 
met circa 5000 inwoners. De Stich-
ting Gamrupa waarin ook Henny Sue-
ters en Matty Zwart uit Vorden en de 
Belg Marcel Simons zitting hebben, 
houdt zich sinds 2008 bezig met het 
opzetten van projecten in Gambia. Al-
les op vrijwillige basis en het woord 
‘ samenwerken ’met de plaatselijke 
bevolking, hoog in het vaandel!
Hilde de Klerck: ‘We proberen samen 
met de inwoners met raad en daad 
HUN plannen en ideeën voor vooruit-
gang te realiseren. Wij brengen sug-
gesties en onze kennis in en zo nodig 
geld en goederen. De Gambianen le-
veren de werkkracht en de kennis die 
er al is. Dat is voor de inwoners een 
hele omslag want het denkpatroon 
gaat tot de ‘volgende maaltijd‘. Met 
andere woorden, vandaag hebben 
we te eten en morgen zien wij wel 
verder’, zo zegt Hinke. Het opzetten 
van projecten in Gambia is eigenlijk 
bij toeval ontstaan. Hinke daarover: 
‘Mijn dochter Ellen en haar man gin-

gen circa 12 jaar geleden op vakantie 
naar Gambia. Zij werden daar rond-
geleid door gids Kalifa met als gevolg 
dat Ellen verliefd werd op het land. 
Weer terug in Nederland hebben El-
len en ik een werkgroep opgericht, 
waaruit in 2008 de Stichting Gam-
rupa is ontstaan. Ellen heeft destijds 
in het dorp Sifoe een stuk grond ge-
kocht en daar een huis laten bouwen. 
Daar wonen thans 18 personen, er 
wordt één kamer vrij gehouden zodat 
Ellen bij bezoek aan Gambia daar kan 
verblijven. Op de bijbehorende grond 
is een tuin aangelegd waar de bewo-
ners van het huis allerlei producten 
verbouwen zodat ze in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. 
Wij hebben in Sifoe een ‘vereniging 
voor boeren’ opgericht’ en dat functi-
oneert goed’, zo zegt Hinke. Intussen 
heeft de Stichting Gamrupa ook een 
boomkwekerij bij een school opgezet. 
Verder stimuleert ze het aanleggen 
van schooltuinen. Nieuw is het spaar-
fonds voor medische zorg, waaruit de 
medische posten dagelijks bemand 
kunnen worden met gediplomeerde 
verplegers, terwijl er één dag in de 
week een dokter aanwezig is. Men 
kan dus gewoon naar de eigen dok-
ter in de plaatselijke medische post. 
ELKE inwoner betaalt daarvoor 15 
eurocent per maand.
Momenteel worden ook voorbereidin-
gen getroffen voor het opzetten van 

een ziekenfonds en het bouwen van 
kraamkamers. Ook is er een nieuwe 
schoolbus nodig. Mensen die bereid 
zijn om geld of goederen te leveren 
of willen helpen met het transport 
e.d. : zie website www.gamrupa.org. 
Henny Sueters: ‘Momenteel zijn ze in 
de omgeving van Sifoe bezig met het 
slaan van waterputten en het aanleg-
gen van waterleiding. Het gaat om 
150 meter leiding waarvan de kosten 
600 euro bedragen. Wij hebben daar-
over alle loodgieters en waterfitters 
in Bronckhorst benaderd en met suc-
ces want we hebben het geld binnen. 
Toch fantastisch’, zo zegt Henny. De 
Stichting Gambia doet er alles aan 
om in Nederland gelden voor het 
dorp Sifoe te genereren.
Zo staan er op diverse plekken in win-
kels, bij particulieren e.d. kleine ku-
busjes. Daarin kunnen de allerklein-
ste muntjes die je in Nederland bijna 
niet kwijt kunt, deponeren. Dit alles 
onder het motto om van ‘vele klein-
tjes’ één grote te maken. Ook worden 
er acties gehouden. Hinke de Klerck: 
‘ Wij zorgen er persoonlijk voor dat 
het geld dat wij als Stichting verga-
ren, op de juiste plek terecht komt en 
dat het geld gebruikt wordt voor din-
gen die wij in Gambia hebben afge-
sproken. Onze zaakwaarnemer daar 
is Kalifa, de gids van toen en die er 
voor heeft gezorgd dat mijn dochter 
Ellen en haar man Gerrit destijds ver-
liefd zijn geworden op het land Gam-
bia. Wij zijn er best trots op dat wij 
de mensen daar, middels de Stichting 
Gamrupa Europe kunnen helpen om 
zich zelf verder te ontwikkelen’, al-
dus Hinke.

Helpen met projecten in Gambia

Hinke de Klerck: ‘Thans bezig met 
opzetten ziekenfonds’

Vorden - Hilde de Klerck woont aan de Maalderinkweg in het uiterste 
puntje van het buurtschap Linde, of beter gezegd ze woont nog net 
in Vorden , in de gemeente Bronckhorst. In de zomermaanden is het 
rondom haar huis een waar paradijs voor vlinders. Dan kan iedereen 
haar vlindertuin bewonderen.

Henny Sueters (links) en Hinke de Klerck

Bezwaar maken is immers altijd gra-
tis, aldus de gemeente. Dat is juist, 
maar er is dikwijls meer voor nodig 
om vervolgens gelijk te krijgen. En 
dat meerdere biedt zo’n WOZ-be-
drijfje: professionele rechtshulp en 
een tam-tam om het resultaat rond 
te bazuinen. Daar hebben gemeenten 
een hekel aan en dus is het gelijk snel 
gehaald met een gegrond bezwaar. 
Dat kost de gemeente geld in de 
vorm van een wettelijk vastgestelde 
proceskostenvergoeding. En daar 
bestaat zo’n bedrijfje dan weer van. 

Gat in de markt gevonden. Innovatie
kun je ook zeggen. Niks mis mee. Ik
vermoed dat het succes van de WOZ-
bedrijfjes in de gemeente Bronck-
horst vrij groot is. Waarom anders 
die waarschuwing dat die proceskos-
tenvergoedingen doorberekend gaan
worden in de tarieven? “Uiteindelijk
betaalt u dan dus wel de prijs voor
het bedrijf dat u in-huurt”,zo dreigt
de gemeente. Wat krijgen we nu? Al-
leen een gegrond bezwaar noopt de 
gemeente tot een proceskostenver-
goeding. En een gegrond bezwaar be-
tekent dat de gemeente aanvankelijk
haar werk niet goed had gedaan. Dat
is een leermoment en rechtvaardigt
geen dreigement. Dus beste gemeen-
te: de hand in eigen boezem steken en
niet met het vingertje naar de terecht
bezwaar makende burger wijzen!

Jan W. Ilsink
Zutphenseweg 61
7251DH Vorden

Dreigement of leermoment?
Het lijkt allemaal zo redelijk: 
we komen er samen wel uit. In 
Contact van 12 maart jl. vent de 
gemeente de stelling uit dat een 
simpel telefoontje of bezoekje 
voldoende is om een te hoge WOZ-
waarde te doen corrigeren. En dat 
het dus helemaal niet nodig is een 
WOZ-bedrijfje in de arm te nemen 
dat gratis bezwaar maakt.

Menigeen bezocht eerst de Over-
zichtsTentoonstelling, Dorpsstraat 
9, waar in de zorgvuldig ingerichte 
expositie werk van alle deelnemende 
kunstenaars te zien was. De bezoeker 
die niet alle locaties wilde langs gaan 
maar een gerichte keuze wilde ma-

ken kon hier zijn route samenstellen.
Aangekomen op de locaties, kon men
zich verdiepen in de geëxposeerde
kunstwerken en/of via gesprekken
met de kunstenaars meer te weten 
komen over de achtergronden en
technieken. 

KunstZondagVorden wil haar pu-
bliek blijven boeien en scholen. Daar-
om kon dit keer niet alleen gekeken
worden naar het eindproduct, het 
kunstwerk, of alleen gespróken wor-
den over kunst en het creatieve pro-
ces, maar het publiek werd ook deel-
genoot van het maakproces. Tijdens
deze KZV waren nl. op verschillende
lokaties de kunstenaars aan het werk.
Dit initiatief van het bestuur werd 
door het publiek zeer gewaardeerd
en zal zeker een vervolg krijgen. Dat
de kunstbestemming van Dorpsstraat
9 gewaardeerd wordt door dorpsge-
noten, bleek 10 maart jl. ook weer.
Een zeer enthousiaste dorpsgenoot 
van de Zutphenseweg kwam het 
KZV-bestuur verrassen met spots
voor de KunstZondagVorden Galerie.
Publiek, kunstenaars en organisatie
blikken terug op een geslaagde dag
en u kunt zich alvast verheugen op 
de volgende KZV-activiteit.
We lichten alvast een tipje van de
sluier: tijdens de Kunst10Daag-
seBronckhorst ( 3 t/m 13 mei a.s.) zal
in de KunstZondagVorden Galerie
een spetterende overzichtstentoon-
stelling van alle KunstZondagVorden
deelnemers te zien zijn. De volgende
KZV wordt op 9 juni gehouden.

Een Boeiend Kijkje Achter De Schermen
KunstZondagVorden 
10 maart 2013

Vorden - Zondag 10 maart jl. 
trotseerden kunstliefhebbers uit 
de wijde omgeving van Vorden 
het gure winterweer om deel te 
nemen aan KunstZondagVorden; 
dé kunstroute langs ateliers en 
galeries in Vorden-dorp en haar 
buitengebied. Dat de liefde voor 
de kunst groot is, moge nog eens 
extra blijken uit het feit dat ook 
de galeries en ateliers in het bui-
tengebied, ondanks het slechte 
weer, druk bezocht werden door 
een enthousiast publiek!

Zoals u eerder in het weekblad Con-
tact heeft kunnen lezen werd het 
eerste seniorenteam Nederlands 
Kampioen in de derde klasse. Ook de 
twee andere seniorenteams en het 
recreantenteam draaiden goed mee 
in hun competities. De drie jeugd-
teams eindigden tevens op de boven-
ste plaatsen. Uit het totaalbeeld blijkt 
dat trainer Ton Huigen goed werk 
aflevert. In het jaar 2012 groeide 
het ledental naar 68. De vereniging 
heeft nu 39 senior- en 29 jeugdleden 

en ook in 2013 kwamen er al weer
nieuwe jeugdleden bij. Financieel 
heeft de club haar zaakjes goed op 
orde en kan er tegen een betaalbare
contributie worden gesport. In het 
seizoen 2012/2013 is er met hetzelfde
aantal seniorenteams aan de compe-
titie deelgenomen en kon er bij de
jeugd zelfs een vierde team worden
ingeschreven. En ook in dit seizoen
draaiden alle teams goed mee met
wederom als uitschieter het eerste
team dat opnieuw kampioen werd,
nu in de tweede klasse district Oost.
Mocht u badminton als sport eens
willen ervaren dan bent u van harte
welkom op de donderdagavond van-
af half acht voor de senioren en de
zaterdagmorgen vanaf tien uur voor
de jeugd in sporthal ’t Jebbink aan
het Jebbink 13 te Vorden.

2012 een goed jaar voor 
Flash Vorden
Vorden - De badmintonvereni-
ging hield vorige week haar le-
denvergadering. Er werd uitge-
breid stil gestaan bij het afgelo-
pen jaar. Het was een goed jaar 
voor Flash zowel sportief gezien 
als wat het ledental betreft.

Lege chipzakjes, lege flessen, blikjes, zeg maar de verpak-
king van alles wat onderweg door fietsers, wandelaars 
e.d. wordt opgegeten. Het meest opvallende was toch wel 
een zijkant van een caravan dat zo maar ergens in een 
buitenwijk was gedumpt. Wie gooit zoiets weg, eigenlijk 
onbegrijpelijk. Gelukkig hadden we een aanhangwagen-
tje, zodat dit ‘vuil’ toch meegenomen kon worden. Wij 

hebben de vrijwilligers dit keer ook gevraagd om enkele 
plantsoenen ‘mee te nemen’. Dat gaf overigens grote er-
gernis. Na afloop beklaagden de vrijwilligers zich over de 
grote hoeveelheid hondenpoep die ze bij het verwijderen 
van het zwerfvuil aantroffen’, aldus Ria van Vleuten. De 
gemeente Bronckhorst bood alle medewerkers die aan 
de actie hebben deelgenomen, na afloop bij de Gemeen-
tewerf Groendepot, op het terrein van de voormalige 
zuiveringsinstallatie, een boerenkoolmaaltijd aan. Wet-
houder Arno Spekschoor bedankte daar de vrijwilligers 
voor hun inzet. Enkele hoornblazers van Wildbeheer, 
bliezen de zwerfvuilactie in Vorden af. Het zwerfvuil 
werd zaterdagmorgen in grote witte vuilniszakken ge-
deponeerd met de opdruk ‘Bronckhorst schoon’. ‘Kon 
iedereen zien waar we vandaag mee bezig waren’, zo 
sprak Ria van Vleuten lachend.

Hondenpoep grote ergernis tijdens 
verwijderen zwerfvuil
Vorden - Circa 130 vrijwilligers, waaronder 22 
kinderen, hebben zaterdagmorgen in Vorden, 
Wichmond/ Vierakker en de buitenwijken Wil-
denborch, Delden, Linde, Medler, Hackfort e.d. 
keihard gewerkt om het zwerfvuil op te halen. Co-
ordinatrice Ria van Vleuten: ‘ Vorig jaar hebben 
we ruim duizend kilogram opgehaald. Ik schat dit 
jaar ongeveer hetzelfde.



Thijs heeft een zwaar seizoen achter 
de rug. Je hoort in andere takken van 
sport trainers wel eens verzuchten 
dat twee wedstrijden in één week 
voor sommige sporters teveel van het 
goede is. De internationale top van de 
veldrijders (Thijs van Amerongen be-
hoort bij de ‘Top Tien‘) verbaast zich 
daarover. Een crossseizoen neemt on-
geveer 4,5 maand in beslag. Thijs van 
Amerongen reed afgelopen seizoen, 
dat eind februari eindigde, in totaal 
37 wedstrijden d.w.z. twee tot drie 
per week. Nationale en internationa-
le wedstrijden. Een wedstrijd in Tsje-
chië en bijvoorbeeld een paar dagen 

later in België. De dagen dat er niet 
wordt gecrost of gereisd, trainen veld-
rijders vier tot vijf uur per dag. ‘En 
met plezier omdat ik van deze sport 
hou’, zo zegt Thijs van Amerongen.
De Vordenaar is van mening dat het 
afgelopen seizoen bij de Elite ren-
ners, tot dusver zijn beste seizoen 
is geweest. Tijdens het Nederlands 
kampioenschap in Hilvarenbeek ein-
digde Thijs van Amerongen achter 
Lars van der Haar en Lars Boom op 
de derde plaats. Daarover zegt hij: ‘ 
Het parcours in Hilvarenbeek, ijzig 
en hard, was niet in mijn voordeel, ik 
moet het meer hebben van een zwaar 

en modderig parcours. Lars van der 
Haar is natuurlijk een zeer talentvol 
coureur. Mocht er volgend jaar op 
een zwaarder parcours worden gere-
den , dan ben ik beslist niet kansloos. 
De NK 2014 wordt in het Drentse Gie-
ten gehouden. Ik rij er al jaren iedere 
winter een wedstrijd, maar zover ik 
heb begrepen wordt er volgend jaar 
op een nieuw parcours gereden. We 
zullen wel zien hoe het dan loopt’, zo 
zegt Thijs.
Overigens is hij van mening dat zijn 
beste jaren nog moeten komen en 
dat met zijn manier van rijden nog 
progressie is te boeken. ‘Tijdens de 
wereldbekerwedstrijden ben ik op 
de negende plaats geëindigd. Dat had 
volgens mij nog beter gekund, wat 
dat betreft blijf ik optimistisch. Ik 
ben pas 26 jaar, kijk naar de Belgische 
veldrijders, de meeste toppers zijn de 
dertig al gepasseerd. Dus wat dat be-
treft is er nog veel mogelijk’, zo stelt 
Thijs. Bondscoach Johan Lammerts 
is duidelijk tevreden over het niveau 
dat Thijs van Amerongen het afgelo-
pen seizoen heeft behaald. 
Aan de vooravond van de WK die be-
gin dit jaar in Amerika werd gehou-
den, zei Lammerts daarover: ‘Met na-
me in de zwaardere crossen benadert 
Thijs de wereldtop en is een ‘top vijf’ 
in de toekomst zeer zeker haalbaar’. 
Thijs eindigde tijdens de WK op een 
eervolle 9e plek. De Vordenaar ging 
in Kentucky slecht van start, waar-
door hij al direct in het begin een 
zware inhaalslag moest maken. Toch 
was Thijs tevreden met zijn negende 
plek. Lars van der Haar deed het in 
Amerika met een bronzen medaille, 
voortreffelijk. Bij AA Drink zijn ze 
zeer tevreden over Thijs van Ameron-
gen en werd zijn contract een poos 
geleden met nog een jaar verlengd. 
Maar nu eerst in volle vaart op de 
ski’s de Oostenrijkse bergen af !

Wereldranglijst veldrijders

Thijs van Amerongen: ‘Volgend seizoen 
hopelijk Top 5 klassering’

Vorden - Vordenaar Thijs van Amerongen vertrekt één dezer dagen 
met zijn vriendin naar Oostenrijk. Een weekje ontspanning op de ski 
‘s. Daarna nog enkele weken rust en dan ‘op‘ naar het wegseizoen. 
Thijs: ‘Dat vind ik leuk om te doen, maar toch zie ik de wegwedstrij-
den meer als voorbereiding op het crossseizoen dat in september weer 
begint’.

De hele week werd er onder meer 
dan gunstige weersomstandigheden 
gewerkt aan het Thema ‘Oostenrijk’. 
De senioren maakten vanuit Vledder 

meerdere uitstapjes naar ondermeer 
een kleinschalige bierbrouwerij,  wis-
ky stokerij in Bolsward en  de woon-
boot van Nelis en Leentje in Tweede 
Exloermond.  De volgende vakantie 
staat gepland in juni, de reis gaat dan
naar Ootmarsum. Voor opgave en in-
formatie kunt u contact opnemen met
de familie Wolsing tel. 0575-552771.

Vordense senioren met 
vakantie
Vorden - Senioren uit Vorden en 
omgeving hebben begin maart 
een paar dagen vakantie gevierd 
in het Drentse dorp Vledder.

Met speciaal tijdens dit concert de pre-
mière van een aantal nieuwe compo-
sities van Marcel Verheugd. Zondag 
24 maart in de sfeervolle Westerholt-
zaal van kasteel Hackfort in Vorden. 
Het concert begint om 14.00 uur. Be-
langstellenden kunnen kaarten reser-

veren via www.natuurmonumenten.
nl Vooraf aanmelden is noodzake-
lijk, wegens de te verwachten grote
belangstelling is tijdige reservering 
aan te bevelen! Natuurmonumenten,
beheerder van landgoed Hackfort, is
gastheer van deze avond.

Passieconcert Flor d’Luna 
op Hackfort Vorden

Vorden - Liefhebber van Portugese fado en Latijns-Amerikaanse mu-
ziek? Kom op Palmzondag luisteren naar concert over passie. Optre-
den trio Flor d’Luna aan het begin van de Stille Week voor Pasen, met 
een link naar de Passietijd.

Na de inleiding geven Jan en Alide 
ook informatie over hun werk aan 
de hand van de doeken die in de ga-
lerie hangen. Het dromerige, zachte 
werk van Alide dat menig bezoeker 
sinds de opening al langer heeft 
doen stilstaan, bij bijvoorbeeld de 
spelende kinderen aan de rand van 
het water. Het jongetje, in tere groe-
nige tinten weergegeven, vraagt om 
een bijpassend verhaal. Een verhaal 

dat door elke bezoeker zelf kan wor-
den geschreven. En dan het jonge 
meisje, op de rug gezien, zou ver-
gezeld kunnen gaan met een pas-
send gedicht. Jan Bouwsema heeft 
als docent en professioneel schilder 
het ambacht hoog in het vaandel 
staan. Hij zoekt achter zijn werken 
meer en meer naar de bezieling in 
het schilderschap. De forse penseel-
streken, in over het algemeen tere 

kleuren, roepen in zijn werk vra-
gen op. Vragen als; wil hij dat huis 
daar nu wel of niet aangeven of is 
die kleine veeg hardroze daar met 
een bepaald doel op die plaats in het 
werk aangebracht? Jan gaat, vanuit 
de kunstenaars die hem inspireren, 
de bezoekers meenemen in zijn ge-
dachten achter zijn werken. 

Naast het schilderwerk is het gees-
tige en speelse keramiek van Edith 
Madou te zien. Vissen die in diverse 
vormen en kleuren een uitstekende 
match zijn bij de waterrijke schilde-
rijen van Jan en Alide Bouwsema. 
Info@galerie-a-quadraat.nl 
www.galerie-a-quadraat.nl

Emotie en filosofie in Galerie A-quadraat

Vorden - Zondagmiddag 24 maart zijn Jan en Alide Bouwsema aanwe-
zig in de permanente ruimte van de galerie om een inleiding te geven 
over het geëxposeerde werk. Om 13.00 uur beginnen zij en de bezoe-
kers kunnen luisteren en vragen stellen aan beide doorgewinterde 
schilders. Alide spreekt over het omgaan met emotie in je werk, Jan 
benadert zijn werk vanuit een meer filosofische invalshoek.

Het Centraal Orgaan Voormalig 
Verzet en Slachtoffers (C.O.V.V.S.) 
betreurt het dat het 4/5 mei comité 
in Vorden besloten heeft om bij de 
graven van enkele Duitse militairen 
te defileren op 4 mei.

Dit is strijdig met waar het op 4 mei 
omgaat. Bij de Nationale Herdenking 
op 4 mei gaat het uitsluitend om het 
herdenken van Nederlanders die bij 
oorlogshandelingen vermoord of op 
andere wijze zijn omgekomen.

Voor het C.O.V.V.S. staat hierbij de 
Tweede Wereldoorlog centraal. Op 
4 mei gaat het in de eerste plaats 
om vermoorde verzetsmensen, po-
litieke gevangenen, joden, Sinti en 
Roma, homoseksuelen, gijzelaars en 
dwangarbeiders. Het gaat ook om 
slachtoffers van bombardementen 
uitgevoerd door Duitsers en gealli-
eerden.

Het Duitsland van nu is een totaal 
ander Duitsland dan het Duitsland 
van toen dat deze moordpartijen op 
het geweten heeft. Er ligt een wereld 
van verschil tussen.
Toch gaat het bij de 4e mei niet om 
vergeving of verzoening. Het gaat 
om het herdenken van de slacht-
offers als gevolg van de oorlog die 
door Nazi-Duitsland over Europa 
werd uitgestort. Bij het herdenken 
behoort ook het respecteren van de 

gevoelens van de nabestaanden van
de slachtoffers van toen.
Wij doen dan ook een beroep op het
4/5 mei comité in Vorden en het ge-
meentebestuur van Bronckhorst van
hun voornemen af te zien en recht
te doen aan het wezen van de 4e
mei.

De heer D. de Boef, voorzitter 
Mevr. T. Divendal-Klok, secretaris

Bij het C.O.V.V.S. zijn aangesloten:
Zaans Verzet, Nederlands Dachau
Comité, Herdenkingscomité Bu-
chenwald, Stichting Vriendenkring
Mauthausen, Stichting Vrienden-
kring Neuengamme, Contact Com-
missie Noord-Holland Zuid, Comité
Herdenking Februaristaking 1941,
Stichting Vriendenkring Oud-Da-
chauers, Stichting Nationale Hannie
Schaft Herdenking, Stichting Vrien-
denkring Oud-Natzweilers, Stichting
Gedenkplaats Haaren 1940-1945,
Bond Ex-geïntern. Gerepatrieerden
van Overzee, Comité Vrouwencon-
centratiekamp Ravensbrück, Ver-
bond Belangenbehartiging Vervol-
gingsslachtoffers, Vereniging Kin-
deren van Verzetsdeelnemers 1940-
1945 en Landelijk Kontaktgroep
Verzetsgepensioneerden.

Mevrouw T. Divendal-Klok 
(secretaris)
Sint Jorisveld 44 - 2023 GD Haarlem.

Vorden - Geen Duitsers herdenken op 4 mei
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De middag begon met het forum ‘De 
plattelandsjongeren draaien door’, 
waarbij H.M. de Koningin aanwezig 
was. Er werd gesproken over het ver-
leden en de toekomst van algemene 
en agrarische plattelandsjongeren. 
Hierbij waren Annemieke Traag (ge-
deputeerde provincie Gelderland), 
Kees Jan de Vet (Directieraadslid 
VNG) en de actieve PJG-er Jeroen Jan-
sen aanwezig. Een mooie conclusie 
die volgde uit de algemene ronde 
kwam van Annemieke Traag: ‘Nog 60 
jaar subsidie voor PJG’ leek haar een 
goed idee voor zo’n bruisende groep 
jongeren. 
Voor de ronde over het agrarisch jon-
gerenwerk schoven Esther de Lange 
(Europarlementariër CDA), Evert-Jan 
Aalpoel (voormalig NAJK-voorzitter) 
en Tom Keuper (voorzitter van het 
Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt) 
aan. Ook was er een optreden van 
Laura van Kaam, die een mooi lied 
over de Achterhoek zong. Na het 
forum opende de koningin de ten-
toonstelling ‘Honderd jaar vrijwillig 

jongerenwerk op het Gelderse plat-
teland’. De tentoonstelling was een
groot succes. 
Aansluitend op de tentoonstelling
was er een optreden van de cabaret-
groep Hoe?Zo!, die met hun fantasti-
sche humor de hele zaal meekregen.
De middag werd afgesloten met heer-
lijke boerentapas, bereid door vrijwil-
ligers en Johan en Jurgen van Den
Bremer. De dag werd afgesloten met
het spetterende feest Dubbel Goud.
De zaal vol jongeren ging uit hun 
dak met een optreden van Lady en de
Vageband. 

Nagenieten met foto’s en een
 video kan op Contact.nl en 
www.pjg100jaar.nl

Een geslaagde viering 
100-jarig jubileum PJG

Toldijk - Op vrijdag 1 maart vierde Plattelands Jongeren Gelderland
(PJG) haar 100-jarig bestaan in Den Bremer in Toldijk. Het was een ge-
slaagde dag, waar PJG nog lang met veel plezier op terug kan kijken. 
Daarom willen we onze vrijwilligers, Restaurant Den Bremer, onze 
gasten van het middagprogramma en alle jongeren van het avondpro-
gramma, sponsoren en iedereen die ons een warm hart heeft toegedra-
gen hartelijk bedanken! Zonder jullie was het niet mogelijk geweest
om zo’n feest te realiseren en we kijken hier nog lang met veel plezier
op terug!Het concert begint om 15.00 uur en 

duurt tot ongeveer 16.30 uur, in de 
pauze kan men genieten van kopje 
koffie/thee met versnapering. Na af-
loop bestaat de mogelijkheid om na 
te borrelen en het museum te bezich-
tigen. Er is in de kerk-museum plaats 
voor maximaal 250 bezoekers. De 
volledige opbrengst, van de entree, 
komt ten goede aan het museum. 
Binnenkort zal de kaartverkoop be-
ginnen, in Vorden is dit mogelijk bij 
Visser Mode aan de Burg. Galleestraat 
en Bruna aan de Raadhuisstraat. Ook 
kan men per email kaarten reserve-
ren: concertkzm@gmail.com
Het Koninklijk Zutphens Mannen-
koor is een koor met een lange tra-
ditie en een rijke historie. Opgericht 

in 1896 behoort het KZM tot de ou-
dere mannenkoren in ons land. Het 
repertoire van het mannenkoor, dat 
al sinds 1921 het predicaat Koninklijk 
draagt, omvat muziek uit alle belang-
rijke muziekperioden met een accent 
op de romantiek. Daarnaast heeft het 
KZM zich gespecialiseerd in het Rus-
sisch/ byzantijns repertoire. Ook de 
meer hedendaagse muziek gaat het 
koor echter niet uit de weg. Zo staan 
er ook musicals, volksliederen, po-
pulaire muziek op het programma. 
Kenmerkend hierbij is het gebruik 
van originele mannenkoor literatuur. 
Met regelmaat treedt het koor naar 
buiten met aantrekkelijke concerten. 
De muzikale leiding is in de profes-
sionele handen van Wim Riefel. Hij 

studeerde aan het Utrechts Conserva-
torium en volgde daarna cursussen in 
binnen- en buitenland. Sinds 1 maart 
2003 is hij de vaste dirigent van het 
koor.

In Vorden staat in de buurtschap 
Kranenburg de neogotische St. Anto-
nius van Paduakerk. Deze werd rond 
1860 gebouwd door de beroemde 
architect Pierre Cuypers. De kerk is 
een rijksmonument en de oudste nog 
bestaande kerk van Cuypers. In 1999 
werd een stichting opgericht met als 
doel deze monumentale kerk voor 
het nageslacht te behouden. Vrijwil-
ligers richtten in het gebouw een 
Heiligenbeeldenmuseum in, dankzij 
de vele duizenden belangstellenden 
die jaarlijks het museum bezoeken, 
blijft de kerk nu voor de toekomst 
bewaard. De thematentoonstelling in 
2013 is ook gewijd aan bouwmeester 
Pierre Cuypers. De officiële opening 
van het seizoen vindt ook plaats op 
zondag 21 april om 13.00 uur door 
Pierre Cuypers jr, achterkleinzoon 
van de bouwmeester.

Benefietconcert in Heiligenbeeldenmuseum

Koninklijk Zutphens 
Mannenkoor treedt op in 
Antoniuskerk Kranenburg

Vorden - Momenteel ondergaat het Heiligenbeeldenmuseum in de An-
toniuskerk op de Kranenburg te Vorden, een ingrijpende verbouwing. 
Een nieuwe, moderne en uitnodigende entree geeft belangstellenden 
toegang tot een boeiend museum. De Rotary Vorden - Zutphen maakt 
een extra financiële impuls mogelijk door het organiseren van een 
concert. Het Koninklijk Zutphens Mannenkoor verzorgt op zondag-
middag 21 april een optreden, wat een extra indrukwekkend kaliber 
krijgt door de prachtige akoestiek van de oude kerk.

Er draaide een Video over het pro-
ject in Honduras. Voor de veiling zou 
beginnen werd het programma ge-
opend met de verhalen van twee Mi-
granten uit Zutphen. Zij proberen in 
Zutphen een nieuwe toekomst op te 
bouwen, ondanks het voortdurende 
gemis en de zorgen om hun familie-
leden die achterbleven. De levensver-
halen van Deborah en van Habakuk 
uit Burundi en Nadja uit Syrië waren 
aangrijpend. Ze vertelden in het Ne-
derlands waarom ze moesten vluch-
ten en hoe het is om in Nederland als 
vreemdeling, vluchteling een bestaan 
te moeten opbouwen. Een vreemd 
land, met een andere cultuur, een 
vreemde taal, een ander klimaat dat 
valt niet mee. De steun die ze vinden 
in hun geloof is erg belangrijk maar 
zeker ook de steun die ze hier van 
parochianen krijgen. Het was heel 
belangrijk dat ze weer mensen moch-
ten ontmoeten die hun hart openden 
voor hen. “Verloren zoon, wie ben Je
Na de indrukwekkende verhalen 

was de veiling een actief gebeuren 
waarin we onze bijdrage voor Mi-
granten in Honduras konden invul-
len. Pastoor Fred Hoogenelst was als 
veilingmeester goed voorbereid. Hij 
had de mooiste goederen uitgezocht 
uit de vele goederen die parochianen 
hadden aangeboden voor de veiling. 
Het was tevens een gevarieerd assor-
timent zodat er voor iedereen wel 
wat bij zat om op te bieden. Er werd 
dan ook flink geboden en Fred was 
goed op dreef. Met humor en een 
kwinkslag wist hij parochianen wel 
te inspireren. De sfeer was goed en de 
opbrengst overtrof dan ook zijn inge-
schatte verwachting ruim. 
 
De overige goederen waren in markt-
kramen uitgestald en die konden na 
de veiling door de bezoekers worden 
gekocht voor een vrijwillige bijdrage. 

De middag werd afgesloten met de 
vastenmaaltijd. Aansluitend bij het 
thema , “hoeveel broden heb jij” be-
stond de maaltijd uit brood met soep. 
Delen van wat we hebben was het 
motto van het MOV ( Missie Ontwik-
keling en vrede) en daarin zijn we ze-
ker geslaagd. Alleen als je deelt wordt 
de wereld beter. Met dank aan de gast-
vrijheid en inzet van de Gemeenschap 
van Vorden, de Pastoraatsgroep leden 
en de MOV’ers die actief hebben mee 
geholpen was deze Vastengala een 
goed parochie gebeuren in de Vasten-
tijd. De opbrengst van de gezamenlijk 
MOV activiteiten bedroeg 1160 euro. 
De opbrengst van de Vastenzakjes, 
de andere giften en lokale acties zijn 
daar nog niet in meegenomen. Men 
kan nog steeds een bijdrage storten 
op Giro 5850 t.n.v. Vastenaktie pro-
ject 12 Apostelen.

Vastengala Vorden voor vasten-
aktieproject Honduras
Vorden - Het Vastengala dat zon-
dag 10 maart in de Christus Ko-
ningkerk te Vorden werd gehou-
den, was een succes. Het gevari-
eerde programma aanbod bood 
voor ieder wat wils. Het winterse 
weer weerhield een kleine groep 
wandelaars niet om half twee te 
starten voor de Vasten-wande-
ling. De diehards die de kou trot-
seerde hebben genoten van de 
mooie wandeling. De Goederen 
voor de veiling stonden al uitge-
stald in de kerk en onder het ge-
not van een kop koffie liepen vele 
parochianen rond om die alvast 
in ogenschouw te nemen.

De drie mannen en één vrouw spelen 
stevige, stampende Rock and Roll. 
Hugo Smuling beukt op zijn piano in 
de stijl van Jerry Lee Lewis. (Contra)-
bassite Josta Scheers is een rasechte 
wilde Achterhoekse meid, die het pu-
bliek weet op te zwepen met haar uit-

bundige act waarbij ze niet schroomt
om op de bar te klimmen voor een 
hete solo. Drummer Sander houdt 
het geheel ritmisch bij elkaar en
biedt Hugo en gitarist Hans Lammers
een vaste bodem om op te soleren.

Rock & Roll 
in café ‘de Tol’

Wittebrink - Woensdag 27 maart komt de Rock & Roll band ‘Killer 
and the Cool Cats’ naar de Wittebrink voor een spetterend optreden
in café ‘de Tol’. De band maakt muziek in de stijl van Jerry Lee Le-
wis, een ruige Rock and Roll Show, waarbij de piano met handen en
voeten bespeeld wordt. Bekende R&R-nummers als ‘Johnny B. Goode’,
‘Jailhouse Rock’, ‘Let’s have a Party’ en natuurlijk ‘Great Balls of Fire’
staan op de setlist. Het optreden begint om 21.00 uur en de toegang



Na zestig jaar komt er een einde aan 
Lentferink (Mannenmode). Gerard en 
Inge hebben geen opvolgers en gezien 
hun leeftijd vinden ze het nu tijd om 
er mee te stoppen. De ondernemers 
vinden het jammer dat ze niet ie-
mand hebben gevonden om de zaak 
over te nemen. “We zijn daar vijf jaar 
mee bezig geweest, maar het is niet 
gelukt”, zegt Gerard Lentferink. 

In 1953 begon de vader van Gerard 
met de zaak. Vanuit het niets ont-
stond al gauw een grote klanten-
kring. In die tijd was de winkel op 
woensdagmiddag nog gesloten en 
trok Lentferink met een koffer vol 
werkkleding, ondergoed, etcetera 
achter op de fiets, ‘de boer op’.  In 
1977 nam Gerard de winkel van zijn 
vader over. Daarvoor heeft hij eerst 
ongeveer twaalf jaar in de meubel- en 
woninginrichting gewerkt en daarna 
ervaring opgedaan in de herenmode. 
Door de jaren heen is de winkel di-
verse keren verbouwd. In 1971 is de 
voorpui veranderd en werd ook de 
woning van de dames Jacobs bij de 
winkel aangetrokken. In 1987 werd 
opnieuw de voorpui onder handen 

genomen en in 2000 heeft het interi-
eur van de winkel een facelift gekre-
gen. 
Bij Lentferink Mannenmode kon de 
klant terecht voor een groot assorti-
ment herenkleding zoals kostuums, 
colberts en casualkleding. Het was 
een winkel voor de totale mannen-
mode. In de afgelopen zestig jaar 
heeft Lentferink Mannenmode een 
grote klantenkring opgebouwd en 
had het een regionale uitstraling. 
“De grote kracht van de zaak was 
het assortiment, advies en service”, 

zegt Gerard. “Inge en ik hebben altijd 
met plezier gewerkt en ons voor de 
volle honderd procent ingezet voor 
de zaak. We hebben altijd samen de 
totale inkoop gedaan want dat was 
natuurlijk één van de belangrijkste 
voorwaarden voor ‘n goede collectie 
en succesvolle verkoop!” Wat er met 
het pand gaat gebeuren is nog niet 
bekend. Het is te koop of te huur. De 
verkoop met hoge korting gaat nog 
door tot en met 13 april. Daarna gaat 
de deur van Lentferink Mannenmode 
definitief dicht.

Lentferink Mannenmode sluit na 
zestig jaar
Hengelo - Al enkele weken kun-
nen klanten profiteren van grote 
kortingen op kleding bij Lent-
ferink Mannenmode. De winkel 
aan de Spalstraat in Hengelo Gld. 
sluit op zaterdag 13 april defini-
tief de deuren.

Tot en met 13 april is de winkel Lentferink Mannenmode nog open.

Activiteiten in ‘t Brewinc in Doetin-
chem: donderdag 14 maart van 20.00 
tot 22.00: lezing van Marcel Rözer Zo 
vader; de erfenis van een keuze voor 
de Waffen-SS. Zaterdag16 maart: Ope-
ning Boekenweek: Optreden Trouba-
dour Gery Groot Zwaaftink Legendes 
uit de Achterhoek. Tevens is er een 
Open Dag bij Tesoro en Klei & Kunst. 
Donderdag 21 maart: Streektaaldic-
tee. Iedereen kan meedoen. Donder-
dag 28 maart: Bijeenkomst van de 
Senia Leesgroep Geschiedenis én er 
wordt een documentaire getoond: 
Misset in Oorlogstijd. 
De hele maand maart kunt u genie-
ten van de expositie Misset aan de IJs-

selkade. Meer informatie op de sites
van het Erfgoedcentrum (www.ecal.
nu), Fatima (www.fatimazorg.nl), en
op www.bibliotheekwestachterhoek.
nl . Voor leden van de bibliotheek ligt
er een mooie verrassing te wachten:
de bundel ‘Gouden Tijden, Zwarte
Bladzijden’. Schrijvers, televisieper-
soonlijkheden, artiesten en andere
coryfeeën: allemaal kennen ze hun 
mooie en minder prettige herinnerin-
gen. In deze bundel schrijven zij over
deze bijzondere momenten uit hun 
leven. Daarmee wordt het boek nu al
een collectors item met nog nooit ge-
publiceerde feiten over onze bekende
landgenoten.

Boekenweek 2013
Thema Gouden Tijden, 
Zwarte Bladzijden
Bronckhorst - Van 16 tot en met 24 maart is het weer Boekenweek.
Rondom het thema Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden worden er al-
lerlei activiteiten georganiseerd in de bibliotheek. En natuurlijk ligt
er voor leden van de bibliotheek weer een mooi boek klaar!

Het strijkkwartetspel is voor hen een 
onmisbare uitdaging naast hun werk 
in Het Gelders Orkest, Combattiment 
Consort Amsterdam, Parnassus En-
semble en hun lespraktijken.

Zoals bij de meeste Kamermuziek 
concerten vertelt een van de musici 
over de muziek die uitgevoerd wordt. 

In recensies wordt het kwartetspel 
van het Meanderkwartet omschreven
als intiem, doorzichtig en kleurrijk. 
Naast het Meanderkwartet zal ook 
verteller Arjen Uittenbogaard het po-
dium betreden.
Het concert begint om 20.00 uur. Na-
dere informatie vindt u op de website
www.kamermuziekzelhem.nl

Concert Stichting 
Kamermuziek

Zelhem - Op zondagavond 17 maart verzorgt het Meander Kwartet
in cultureel centrum ‘de Brink’ in Zelhem een concert voor de Stich-
ting Kamermuziek. Het kwartet, bestaande uitSaskia Bos-viool, Anke
Foede-viool, Peter van Praagh-altviool en Agaath Kooistra-violoncello,
heeft een voorliefde voor Haydn, de vader van het strijkkwartet en 
voor zijn tijdgenoten, maar hun repertoire is breder en omvat veel
stijlen uit de muziekgeschiedenis. Zo wordt er naast werk van Joseph
Haydnook werk van Florian Leopold Gassmann en Lex van Delden 
gespeeld.

Bea ten Haaf, inmiddels vier jaar 
eigenaar van Pandora bloemen in 
Ruurlo, heeft in de afgelopen jaren 
regelmatig de winkel geschilderd en 
de routing veranderd. Nu was het tijd 
voor het serieuze werk. Na een grote 
opruiming in afgelopen weken, waar-
bij alle bijzondere producten die in 
de winkel verkocht worden met ex-
treme kortingen weg zijn gegaan, is 
afgelopen week de winkel in zijn to-
taliteit onder handen genomen. ,,Ie-
der seizoen houden wij workshops, 

meerdere avonden per week hebben 
wij groepen dames en zelfs ook heren 
die met de mooiste creaties naar huis 
gaan.
De winkel moest per workshopavond 
volledig op de kop gezet worden om 
een ieder een zo ruim mogelijke 
werkplek te geven. De groepen kon-
den niet groter zijn dan twintig per-
sonen anders liepen we onszelf vast”, 
zo zegt Bea ten Haaf. Nu is dat an-
ders. Bea: ,,Er is een grote werkruim-
te gecreëerd voor de workshops maar 

ook waar we zelf ons bloemwerk 
kunnen maken. De ruimte is hele-
maal open waardoor we nog steeds 
in contact staan met onze klanten. 
Ook kunnen we nu laten zien wat we 
betreft bloemwerk kunnen maken. 
Door het ruimtetekort verdwenen we 
voor het maken van bruids- of rouw-
bloemwerk eerder regelmatig naar 
een werkplek achter in de winkel. 
Nu gebeurt dit allemaal in de winkel 
zelf. Bij een nieuwe winkel hoort ook 
een nieuwe inrichting. Al ons glas en 
aardewerk heeft een nieuwe plek ge-
kregen en is aangevuld met nog meer 
zijde bloemen en leuke woonacces-
soires”.
Zie advertentie elders in dit blad.

Voorjaarsworkshops bloemschikken

Nieuwe winkel inrichting 
Pandora bloemen Ruurlo

Ruurlo - ,,Afgelopen jaren zijn de aanmeldingen voor de workshops 
enorm toegenomen. En om iedereen een goede werkplek te geven op 
deze gezellige avonden moesten we ruimte creëren. Ook voor onszelf 
voldeed de routing en de ruimte in de winkel niet meer.”

Bea ten Haaf van Pandora bloemen in Ruurlo organiseert dit voorjaar weer diverse workshops bloemschikken.
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Margot van Heel: ‘Dementie wordt 
volksziekte nummer één en dat is 
zeer verontrustend. De mensen wor-
den ouder en ouder waardoor deze 
ziekte steeds vaker voorkomt. Uit 
recent onderzoek is gebleken dat vrij-
wel iedereen direct of indirect met 
dementie te maken krijgt. In de eer-
ste plaats natuurlijk de man of vrouw 
die het overkomt, de partner die er 
dan ook mee geconfronteerd wordt 
en uiteraard ook de kinderen c.q. 
kleinkinderen. Helaas zit de ziekte 
nog veel in de taboesfeer. Vaak over-
heerst het schaamtegevoel’, zo zegt 
Margot. Louise van Uden (Stichting 
Welzijn Vorden): ‘Ook speelt onwe-
tendheid een rol. Het begint vaak 
met een kleinigheid in de trant van, 
‘waar heb ik toch de portemonnee 
gelaten, of waar heb ik toch de huis-
sleutel neergelegd, vergeten het gas 
uit te zetten e.d. Men vraagt zich dan 
af, hoe kan ik dat nu vergeten zijn’? 
Margot van Heel: ‘Als je overigens 

wel weet wat je vergeten bent, is er 
nog niets aan de hand. Gedragsver-
anderingen kunnen ook al een teken 
zijn die wijzen op dementie/Alzhei-
mer. Daarmee bedoel ik het plotse-
ling uiten van ongewenst gedrag, het 
tonen van agressie, het maken van 
genante opmerkingen, terwijl men 
dat van hem of haar helemaal niet ge-
wend is. Dementie ontstaat veelal op 
wat oudere leeftijd. Het kan ook bij 
vijftigers beginnen. Het is een op zich 
zelf staande ziekte. Er wordt wel eens 
gesuggereerd dat het met erfelijk-
heid heeft te maken, maar dat is niet 
wetenschappelijk bewezen’, zo zegt 
Margot. Louise van Uden: ‘Soms is 
het een groot probleem dat een part-
ner van een dementerend iemand, 
niet wil dat de kinderen of naaste 
omgeving er iets van merken, zodat 
die zich geen zorgen behoeven te 
maken’. Margot van Heel: ‘De eerste 
stap is om ervoor te zorgen dat je een 
goede diagnose krijgt, is het inscha-

kelen van de huisarts , die na een eer-
ste onderzoek door verwijst naar een 
‘testgeheugen- centrum’, die vervol-
gens een trajectbegeleider inschakelt. 
Deze begeleidt de thuiswonenden tot 
bijvoorbeeld opname in een verpleeg-
huis noodzakelijk is. Voor de partner 
c.q. mantelzorger heel erg belangrijk 
hoe je leert om te gaan met iemand 
die dementeert’, zo legt ze uit. De af-
deling Zutphen, Lochem, Vorden van 
Alzheimer Nederland (website: www.
alzheimer-nederland.nl/zutphen) telt 
in deze regio circa 2000 mensen die 
bij dementie zijn betrokken. Niet al-
leen de patiënten zelf maar ook de 
mantelzorgers die er bij betrokken 
zijn (kinderen,partners e.d.). Margot 
van Heel: ‘En dan heb je nog de groep 
dementerenden die bij ons niet be-
kend is. Wij beschikken als afdeling 
over 35 vrijwilligers die voorlichting 
kunnen geven. Ze zijn daar speciaal 
voor opgeleid’, zo zegt ze. Tijdens de 
informatieavond op 26 maart is na de 
pauze volop gelegenheid tot het stel-
len van vragen. Op de informatietafel 
zal een bokaal staan, gemaakt door 
een kunstenaar van Stichting Zozijn, 
waarin men geheel vrijblijvend een 
gift kan doen om Alzheimer Neder-
land in de strijd tegen dementie te 
steunen.

In Dorpscentrum informatieavond over dementie

Margot van Heel: ‘Ziekte nog te veel 
in taboe-sfeer‘

Vorden - Margot van Heel is bestuurslid van Alzheimer Nederland af-
deling Zutphen- Lochem-Vorden e.o. Zij geeft op dinsdag 26 maart 
(19.30 uur) in het Dorpscentrum in Vorden in samenwerking met de 
Stichting Welzijn Vorden, een voorlichtingsavond over dementie. Tij-
dens deze avond wordt onder meer middels een power point presenta-
tie voorlichting gegeven over de ziekte dementie, waarvan Alzheimer 
de meest voorkomende en bekende is.

Margot van Heel (links) en Louise van Uden

Jeugdkerk SonRise is een 
Achterhoekse groep enthou-
siaste jongeren en jongvol-
wassenen uit de breedte van 
het christelijk geloof. Meer-
dere malen per jaar organi-
seert de groep ergens in de 
Achterhoek grootschalige 
evenementen in sporthallen, 
aula’s, theaters of dorpscen-
tra. Ook in kleiner verband, 
zoals op zondag 31 maart in 
de Gereformeerde kerk in 
Vorden leveren ze feestelijke 
bijdragen met muziek en 
zang, beeld en geluid. 
www.jeugdkerksonrise.nl
Twitter: @JKSonrise 
Facebook: Jeugdkerk Sonrise

Eerste Paasdag Jeugdkerk Sonrise 
in de Gereformeerde kerk
Vorden - Zondag 31 maart 
komt Jeugdkerk SonRise 
met vier muzikanten en 
drie zangeressen naar 
Vorden. Ze werken om 
10.00 uur mee aan de fees-
telijke paasdienst in de 
Gereformeerde kerk.

Daarbij is 19.00 uur, als de avond nét 
gevallen is, en velen openstaan voor 
rust en bezinning een mooi moment 

van de dag. Oorspronkelijk waren 
vespers een onderdeel van het getij-
dengebed, dat voornamelijk in kloos-
ters door de monniken/kanunniken 
werd gebeden en gezongen. 

De bedoeling is om op deze manier 
een dialoog tussen God en de mens, 
alsook tussen mensen onderling te 
laten plaatsvinden.

Ter gelegenheid van de sterfdag van de heilige Ludger 

Vesperviering Vierakker
Vierakker - Omdat in de Vierak-
kerse kerk sinds vorig jaar een re-
liek van de heilige Ludger wordt 
bewaard is het gepast hem, juist 
op die dag, door middel van een 
vesperdienst, te gedenken.

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

Welnu, ik kan u een hoop onrust 
wegnemen, want het loopt voor de 
meeste mensen niet zo’n vaart.
Om te beginnen, waar gaat het om. 
Net als in de oude Wet op de bejaar-
denoorden (tot 1 januari 1997) gaat 
nu weer een deel van het vermogen 
meetellen voor de maandbijdrage 
als u in een AWBZ zorginstelling te-
recht komt. Dat betreft dus meestal 
een zorgtehuis of zorginstelling. 
Tót 1 januari 2013 werd de eigen 
bijdrage uitsluitend bepaald door 
het verzamelinkomen, waaronder 
dus ook begrepen een forfaitair ren-
dement van 4% van het box 3-ver-
mogen (sparen en beleggen). Daar 
komt nu dus een extra bijtelling 
van 8% over het box 3-vermogen 
bij (de “vermogensinkomensbijtel-
ling”, je moet het maar bedenken).
Maar u moet natuurlijk wel vermo-
gen hebben, anders mag u nu iets 
anders gaan doen. 
En ook al heeft u eigen vermogen, 
dan is toch een aardig deel daar-
van vrijgesteld. Namelijk een be-
drag van € 21.139,00 per persoon 
(2013). Voor 65 plussers kunnen 
deze bedragen nog eens verhoogd 
worden met de ouderentoeslag van 
€ 27.984,00 per persoon (bij een in-
komen tot € 14.302,00) en
€ 13.992,00 (bij een inkomen tussen 
€ 14.302,00 en € 19.895,00).
En zoals u uw eigen woning niet 
hoeft op te geven bij uw box 3-ver-
mogen, de woning valt namelijk in 
box 1, is dat bij de berekening van 
de eigen bijdrage net zo. De eigen 
woning telt niet mee! Althans, voor-
lopig niet. Als u de pech heeft dat u 
de woning niet kunt verkopen en 
u woont al langer dan drie jaar in 
een AWBZ instelling (en uw even-
tuele partner ook) dan verhuist de 
woning naar box 3 en gaat hij mee-
tellen voor de eigen bijdrage. Als de 
woning niet te koop staat verhuist 
de woning na twee jaar naar box 
3. Maar eigenlijk heeft u twee jaar 
langer de tijd om uw woning te ver-
kopen. Hoe zit dat?
Welnu, het bijdrageplichtig inko-
men waarop uw eigen bijdrage 
wordt gebaseerd ligt twee jaar vóór 
het jaar waarin de aanspraak op 
zorg ontstaat. Gaat u in mei naar 
het verzorgingshuis, dan telt het 
inkomen genoten in het jaar 2011, 
met als peildatum voor het box 
3-vermogen dus 1 januari 2011. 
Je weet natuurlijk nooit hoe snel je 
na een inschrijving bij een verzor-
gingstehuis welkom bent, maar u 
kunt dan in elk geval al beginnen 
met de verkoop van uw woning.
Er is een hoge eigen bijdrage (voor 
2013 maximaal € 2.189,20 per 
maand) en een lage eigen bijdrage 
(met een maximum van € 797,20 
per maand voor 2013). Voor zorg 

zonder verblijf geldt altijd de lage 
bijdrage, maar ook bij zorg mét ver-
blijf gedurende de eerste zes maan-
den of als de echtgenoot/partner 
nog thuis woont. Als de AOW ge-
rechtigde leeftijd nog niet is bereikt 
is de eigen bijdrage lager.
Om u een idee te geven geef ik nu 
een rekenvoorbeeld gebaseerd op 
de gegevens van 2013 en de inkom-
stenbelastinggegevens van 2011.
Het gaat om een echtpaar, beiden 
ouder dan 65 jaar, met een woning 
van € 235.000,00 (box 1) en spaar-
geld in box 3 van € 116.000,00. Hun 
inkomen is lager dan € 14.000,00 
per persoon. Ze gaan beiden naar 
een verzorgingshuis.
De eerste zes maanden betalen ze 
gezamenlijk een lage eigen bijdrage 
van € 247,40 per maand.
Na zes maanden betalen ze een 
hoge eigen bijdrage van € 1.130,34 
per maand.  

Wat nu te doen? Eerst moet u 
zich realiseren dat de kans dat u 
in een bejaarden/verpleegtehuis 
komt klein is. Mijn voorganger, 
notaris Das, noemde in een artikel 
een percentage van 7,3% van de 65 
plussers in 1989, afkomstig uit een 
regeringsnota. We zijn nu een paar 
jaar verder en de groep is groter ge-
worden, maar toch. 
Als u voor uzelf de kans groot acht 
moet u bij veel spaarvermogen ge-
woon (blijven) schenken. In tegen-
stelling tot de Wet op de bejaarden-
oorden mag er nu ook geschonken 
worden tijdens het verblijf in het 
tehuis, zonder dat men dit kan te-
rughalen bij de kinderen.
Ook is (eventueel renteloos) schen-
ken op papier een goed idee, omdat 
de daardoor ontstane schulden aan 
de kinderen in mindering van het 
vermogen komen. 
Als er geld is, is het aflossen van tes-
tamentaire vorderingen verstandig, 
omdat deze vorderingen normaliter 
(fiscaal) juist niet als schuld opge-
voerd mogen worden. Dat moet wel 
op de juiste manier gebeuren om te 
voorkomen dat het een schenking 
wordt.
Ook het aanpassen van uw testa-
ment, waarbij de kinderen de mo-
gelijkheid krijgen hun deel te ont-
vangen bij opname in een tehuis is 
een goede mogelijkheid.

Kom voor een beoordeling van uw 
eigen situatie vooral even langs.

U vindt ons nog steeds op dezelfde 
plek en met geurende koffie.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
0575-552220.
  

De regering heeft weer eens geld nodig. In plaats van een lange 
termijn visie te bedenken, een door ons politiek bestel ook bijna 
onmogelijke opgave, doet men nu rare dingen in de woningmarkt 
en gaat men de ouderen weer eens aanpakken. Dit in combinatie 
met een behoorlijke portie ondeskundigheid (wanneer luisteren 
ze nou eens naar de mensen in het veld?) en het maakt dat ik nu 
een stukje moet gaan schrijven over de veranderingen in de AWBZ, 
die nu tot de nodige onrust leiden.



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

TUINHOUT SIERBESTRATING

Weulen Kranenbarg  
Tuin en Erf  
Ruurloseweg 45A Vorden
Tel. 0575-551217

- Advertorial -

Nieuw bij Mitra Slijterij S. Pardijs Vorden

Salentein, Argentijns wijnhuis met 
Nederlandse naam
Mendoza is de provincie (zo groot als Spanje) waar een wijnhuis met een Nederlands klin-

kende naam staat, Bodegas Salentein. Het huis is genoemd naar het Gelderse landgoed de 

Salentein, eigendom van Mijndert Pon. In de jaren negentig lijdt de ondernemer schipbreuk 
tijdens een zeilreis over de wateren van Centraal-Amerika. 
Vervolgens zet hij zijn ontdekkingsreis voort over land. Argentinië overweldigt hem en zijn 

ondernemersinstinct leidt hem naar een plek in de Uco Vallei, Mendoza. Daar, aan de voet 

van het Andesgebergte, zet hij een wijnhuis op dat al snel een pionier zal blijken op het 
gebied van kwaliteitswijn uit Argentinië.

Winnaar ‘Argentina Wine Awards 2012’ in de categorie Malbec.
De wijngaarden van El Portillo beslaan 68 hectare, en liggen in een rotsachtige omgeving, 
aan de voet van het Andesgebergte op ± 1200 meter hoogte. De gemiddelde leeftijd van de 
wijnstokken is 30 jaar. De druiven voor deze wijn worden 100% met de hand geplukt. De 

wijngaarden profiteren door het zonnige weer overdag en de verkoeling uit de Andes in de 

nacht. Alto Valle de Uco is een van de beste wijnstreken in het grote Mendoza gebied.

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

Vinificatie:
De druiven worden handmatig gesorteerd en zorgvuldig verwerkt. De wijn wordt modern 

gemaakt met verkoelde vergisting in grote roestvast stalen tanks. Op deze manier komt de 

ware expressie van het fruit naar voren. De Malbec druif is oorspronkelijk een Bordeaux 
druif, maar doet het in Argentinië ook erg goed.

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

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



Wij houden u al 50 jaar mobiel



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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De schoolbesturen Stichting IJssel-
graaf en scholengroep Gelderveste 
kiezen voor één sterke plattelands-
school in Wolfersveen per 1 augus-
tus 2013. Hiermee anticiperen zij op 
de demografische ontwikkelingen. 
Daarbij zochten zij naar een duurzame 
oplossing. 

die de nieuwe school heeft, moet het 
huidige schoolgebouw aangepast 
worden. Het schoolbestuur heeft een 
kostenraming gemaakt van € 275.000. 

-
tuur en verkeerskundige gevolgen 

gesprekken gaande met de provincie. 

serveerd voor de verbouwplannen, 

-

Fusie scholen

scholen in het buitengebied ontstaat 
er in Wolfersveen een basisschool 
met naar verwachting 120 leerlingen. 

het gebouw, de groene omgeving en 

voor de plattelandschool op Wolfers-

en vergunningen in gang, om op 
1 augustus met een nieuwe Wolfers-
veenschool te kunnen starten.

B en w akkoord met verbouw school Wolfersveen

Op 28 februari heeft de Program-
maraad Oost-Gelderland voor alle 
deelnemende gemeenten, waar-
onder Bronckhorst, een definitief 
advies voor radio en televisie vast-

pakket een bindend advies te geven 
-

naast stelt de Programmaraad een 
-

vend advies op voor het aanvullende 
pakket.
     
Radio 

-

Programmaraad mag adviseren, is 

-

Radio 10 Gold, Arrow Classic Rock, 

TV

de Programmaraad heeft geadvi-

-

Laat uw wensen weten
Wensen voor het pakket waarover 

het secretariaat: Koetsveldstraat 9, 

f.gerbrands@chello.nl

Wensen voor het aanvullend pakket 

Infrastructure Fund (voorheen Cai-

1118 BJ Schiphol of UPC, postbus 

www.programmaraadoost-
gelderland.nl.

Radio en televisieadvies 
Programmaraad Oost-Gelderland 
voor periode 1 juli ‘13 tot 1 juli ‘14

-
deren en volwassenen uit Hengelo 
kunnen dan helpen met het inplanten 
van bomen in het nieuwe park, waar-
van de basisinrichting gereed is. 
Ook is er voor een aantal kinderen de 

het vlechten van een wilgentenenhut. 
-

dige begeleiding. Het wordt vooral 

een schop heeft, neem ‘m mee!
De komende jaren een boom zien 
groeien die u op 23 maart zelf plant, 
het kan in park De Bleijke! 

Aanmelden

via info@bronckhorst.nl onder 

van de plantdag die op 8 december 

niet doorgaan vanwege sneeuwval.

Plant uw eigen boom of vlecht 
een wilgentenenhut op 23 maart 
Plantdag park De Bleijke, Hengelo

Gevonden voorwerpen
-

verwerking van gevonden 
en verloren voorwerpen. 

vonden voorwerpen waarvan 

is verstreken weer af. 
Op www.bronckhorst.nl  

ook bellen, via tel. (0575) 75 02 50.



Raadsvergadering 27 maart 
Op 27 maart (Let op: is een woensdag-
avond!) vergadert de gemeenteraad 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint om 
20.00 uur. U bent van harte welkom 
om deze vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

 herziening De Kwekerij’
 De raad wordt gevraagd het be-

stemmingsplan ‘Hengelo; herzie-
ning De Kwekerij’ ongewijzigd vast 
te stellen. Dit nieuwbouwplan biedt 
ruimte aan maximaal 50 woningen 

 B en w leggen de uitnodiging van 
het Comité 4 mei Vorden voor de 
herdenking 2013 samen met een 
evaluatie over de herdenking van 
vorig jaar, voor aan de gemeente-
raad. Het programma voor de her-
denking van dit jaar is nagenoeg 
hetzelfde als vorig jaar. Dit bete-
kent dat de aanwezigen na afloop 
van de plechtigheid langs Duitse 
graven kunnen lopen. Daarnaast is 
er ook de mogelijkheid om langs 
graven van gefusilleerde jehova-
getuigen te lopen. De raad besluit 
of de gemeente op dezelfde wijze 
als vorig jaar de herdenking kan 
bijwonen

 De raad droeg het college op een 
regeling voor het in stand houden 
van de molens in de gemeente op 
te stellen. Deze subsidieregeling 
ligt nu ter vaststelling voor aan de 
raad 

 Voor de AGEM zijn conceptstatuten 
opgesteld. De raad kan hierover 
eventuele wensen en bedenkingen 
naar voren te brengen

 Het gemeentelijk verkeersbeleid is 
in 2007 vastgesteld. Getoetst is of 
het beleid nog actueel is op het 

 gebied van wet- en regelgeving, 
verkeer en vervoer, economische- 
en demografische ontwikkelingen 

 Om extra startersleningen te kun-
nen verstrekken, is het nodig om de 
‘Verordening VROM Starterslening 
gemeente Bronckhorst’ aan te 

 passen. Het is voor starters steeds 
moeilijker om een woning te kopen. 
Er is wel aanbod in het lagere 

 segment, maar het verkrijgen van 
een financiering bij de bank is voor 
starters vaak een probleem. De 
starterslening kan net dat steuntje 
in de rug betekenen

Via www.bronckhorst.nl kunt u raads-
vergaderingen live volgen. Neem eens 
een kijkje. U hoeft hiervoor dus niet 
meer per se naar het gemeentehuis. 

Tijdens de raadsvergaderingen 
kan niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de Ronde-
tafelgesprekken of commissiever-
gadering, iedere tweede woensdag 
en donderdag van de maand. Over 
onderwerpen die niet op de agenda 
staan heeft u hiervoor de moge-
lijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergadering (iedere 
tweede donderdag van de maand).

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals minimaal 
48 uur voor de vergadering aan-
melden en spreektijd maximaal 
5 minuten per persoon. 

Voor meer informatie of aanmelden 
voor het spreekrecht kunt u contact 
opnemen met de griffie, via tel. (0575) 
75 02 50 of griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle infor-
matie over de
onderwerpen 
die op de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code.

Voor reizigers van de Regiotaxi Gelder-
land zijn de spelregels op 1 januari 
op een enkel onderdeel veranderd. 
De belangrijkste wijziging is, dat de 
taxibus nu 15 minuten eerder of later 
mag komen dan het afgesproken 
tijdstip. Dit was 10 minuten. Ritten, 
langer dan 6 zones hoeft u niet meer 
24 uur van te voren te boeken, maar 
minimaal 4 uur van tevoren. Wilt u 
met een groep van 11 personen of 
meer reizen, belt u dan 24 uur voor 
de rit deze bestelling door. Groepen 
tot 10 personen, reizende binnen 
6 zones, kunnen nog een uur van 
tevoren een rit bestellen. 

Tip
De meeste mensen reserveren ritten 
op het hele uur. Bijvoorbeeld om 

12.00 uur of om 18.00 uur. Waarom 
niet reserveren om 12.10 uur of om 
17.50 uur? Hierdoor is het mogelijk 
de ritten beter te spreiden en werkt 
u eraan mee dat alle ritten volgens 
afspraak worden uitgevoerd.

Als vaste reiziger heeft u waarschijn-
lijk de nieuwsbrief van de Regiotaxi 
al ontvangen. Mocht dit niet zo zijn of 
wilt u meer weten over de handige 
manier van open-
baar vervoer in 
de Achterhoek die 
de Regiotaxi biedt, 
kijk dan op www.
regiotaxigelder-
land.nl of scan 
de QR-code.

Kleine wijziging in spelregels Regiotaxi

B en w hebben beleidsregels opge-
steld die internetverkoop buiten de 
detailhandel mogelijk maken. Na 
vaststelling van het nieuwe beleid 
kunt u verkoop via internet vanuit 
een woning of op bedrijventerreinen 
organiseren. Dit was tot nu toe niet 
mogelijk, omdat de bestemmings-
plannen in de gemeente hiervoor 

geen mogelijkheden boden. Voor-
waarde is wel dat het uitsluitend om 
internetverkoop gaat en dat er geen 
showroom of bezichtigingsmoge-
lijkheid mag zijn. Ook afhalen en 
betaling aan huis of op de locatie op 
het bedrijventerrein is niet mogelijk. 
Wil de ondernemer dit wel, dan 
moet hij hiervoor een omgevings-
vergunning aanvragen. 

Inspraak 
U kunt uw mening over dit voorge-
nomen beleid geven van 21 maart 
t/m 1 mei 2013. Na de inspraak-
procedure stellen b en w de regels 
vast en zijn deze van toepassing. 
Zie ook de rubriek Openbare bekend-
makingen onder Ruimtelijk beleid. 

Internetverkoop aan huis straks mogelijk

Uit de raad

Alle gemeenten gaan vanaf 2014 en 2015 steeds meer taken uitvoeren die nu nog bij de provincie of bij het 
rijk horen. Het gaat vooral om taken op het sociaal terrein: begeleiding van zorgbehoevende mensen 
(AWBZ), jeugdzorg, (passend) onderwijs, re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Deze overheveling van taken noemen we ‘decentralisaties’. Met het overhevelen van de taken 
wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. Gemeenten krijgen minder geld voor de taken dan het 
rijk en provincie eraan uitgaven. De gemeenten moeten alles dus heel efficiënt organiseren en waar moge-
lijk samenwerken om de kosten te drukken. Dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden over 
wat we wel en niet kunnen doen. Om inwoners straks zo goed mogelijk te kunnen helpen, gaan de Achter-
hoekse gemeenten praktijkervaring opdoen met de nieuwe manier van werken. In Bronckhorst doen we dit 
aan de hand van proeftuinen in o.a. Vorden en Zelhem. In deze proeftuinen pakken we verschillende thema’s 
op en gaan we in gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties. 
In deze rubriek houden we u op de hoogte van de veranderingen op het sociaal terrein en hoe dit ook in 
Bronckhorst stap voor stap vorm krijgt. 

JEUGDZORG    BEGELEIDING UIT DE AWBZ    WERK EN INKOMEN

Er gaat wat veranderen op sociaal terrein

Actueel: voorbereiding op veranderingen in de jeugdzorg
De acht Achterhoekse gemeenten starten per 1 april 
2013 met het opdoen van ervaring rond de verande-
ringen in de jeugdzorg. De gemeente is straks het 
centrale aanspreekpunt voor hulpvragen. In Vorden 
gaan wij dit uitproberen. We starten daar een proef-
tuin met o.a. een klein deel van de jeugdzorg, name-
lijk een deel van de jeugdhulp in de thuissituatie en 
een vorm van dagopvang voor kinderen, die meer 
begeleiding nodig hebben. 

Wat verandert er per 1 april?
Kinderen en jongeren die hulp nodig hebben 
kwamen tot nu toe terecht bij Bureau Jeugdzorg, 
dat eventueel doorverwijst naar een zorgaanbieder. 
Dat gaat (in eerste instantie alleen voor de lichtere 
vormen van jeugdzorg) veranderen. Denk hierbij aan 
gezinnen die moeite hebben met de opvoeding van 
hun kinderen, kinderen met gedragsproblemen 
door een stoornis of achterstand of gezinnen waarin 
verschillende problemen spelen. Gedurende de 
proeftuin, die een jaar duurt, is het de bedoeling dat 
dit soort vragen terechtkomen bij een lokaal team. 
In Bronckhorst bestaat dit team uit participatie-
consulenten van de gemeente. 
Voor de zwaardere vormen van jeugdzorg (o.a. mel-
dingen van kindermishandeling) kunt u tijdens de 
proef nog steeds rechtstreeks contact opnemen met 
Bureau Jeugdzorg.

Gezinsplan
Het doel is om snel passende hulp te bieden dichtbij 
huis. Wethouder Josephine Steffens: “Bij een gezin dat 
hulp nodig heeft zijn vaak meerdere hulpverleners 
betrokken. Dat vraagt om een goede samenwerking. 
Daarom gaan we in Bronckhorst werken met het 
lokale team en een gezinsplan. Bij een gezinsplan 
werken alle hulpverleners die uw gezin helpen 
samen met u in een team. Zo zorgen we ervoor dat 
van meerdere kanten tegelijk naar de problemen én 
oplossingen gekeken wordt. Zo voorkomen we dat 
ouders steeds opnieuw hun verhaal moeten vertel-
len. Het team kijkt eerst wat iemand (of zijn/haar 
omgeving) zelf kan oplossen en vervolgens of er 
ondersteuning van een professional nodig is. 
Ook de rol van familie, buren en vrienden komt 
dus aan bod in het gezinsplan.”

In de proeftuin in Vorden richten we ons naast jeugd-
zorg ook op andere vormen van begeleiding van 
zorgbehoevende mensen. Dit traject duurt ongeveer 
een jaar. Na een half jaar vindt een evaluatie plaats. 

Voor meer informatie of vragen over de decentra-
lisaties, kunt u terecht op een speciale pagina op 
www.bronckhorst.nl. Op de homepagina vindt u een 
link direct naar ‘Decentralisaties sociaal terrein’. 
U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Verleende omgevingsvergunning 

Mogelijkheden tot beroep

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Ingetrokken omgevingsvergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Zutphen-Emmerikseweg 13B, 
Toldijk’

Zienswijze indienen?

Bestemmingsplannen

Wegwerkzaamheden

Ontwerp herziening ‘Beleidsregels artikel 2.12 Wabo’

Ruimtelijk beleid

Inspraakreactie indienen?

Ontwerp herziening ‘Beleid onrechtmatige bewoning recreatiewoonverblijven’ 
voor wat betreft de begunstigingstermijn

Inspraakreactie indienen?

Badkamer van de maand 
i.s.m.

Complete badkamer

8750,-
Inclusief montage en BTW

GévierDales en HCI werken samen met de show-
roomverkoop. Klanten van GévierDales kunnen 
voortaan terecht in de showroom van HCI.

Hengelo (Gld)
Kruisbergseweg 13 
7255 AG Hengelo (Gld)
Telefoon 0575 - 46 81 81

Kijk voor meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

DOET JE HUIS GOED.HCI.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Wij verzorgen graag voor u op 1e paasdag tussen 11.30 

en 15.00 uur:

Paasbrunch met Live Cooking
à € 24,50 (zie onze website voor prijzen kinderen)

Ontvangst is tussen 11.30 en 12.00 uur met een wel-

komstcocktail waarna onze koks live voor u koken met 

verrassende hedendaagse brunch gerechten.

Tevens is er voor de kinderen een knutselhoek met bege-

leiding en is er paaseieren zoeken…

Voor meer info: www.grandbistroderotonde.nl 

Op beide dagen serveren wij vanaf 12.00 uur onze lunch 

en a-la-carte kaart met extra nieuwe voorjaarsgerechten. 

Graag tot ziens!

Team grand bistro de Rotonde

Paassalade € 5,75 p.p.
Vleessalade zoals u van ons gewend bent. 
Luxe opgemaakt maar dan op z’n Paasbest
 
Hors d’oevreschotel € 12,50 p.p.
Combinatie van vlees en zalmsalade met 
een presentatie van div vlees en vissoorten, 
gevulde eitjes,gevulde tomaatjes aangevuld 
met stokbrood en kruidenboter 

Paasbrunch € 14,50 p.p.
Mosterdsoep (minimaal 4 personen)
Diverse broodjes en paasbrood 
Boter en zoetwaren 
Kaasplateau
Vleeswarenschotel 
Vleessalade opgemaakt met eitjes 
Gehaktballetjes in satesaus 
Fruitsalade 

Beide paasdagen bezorgen wij 
bij u thuis. Bestellingen uiterlijk 
op vrijdag 29 maart doorgeven.

Sindy’s Catering

 

B 

Lorem Ipsum Dolor 

 
Keuken van Hackfort – Baakseweg 6 
7251 RH  Vorden   Tel 0575  555 015   

www.keukenvanhackfort.nl  
#Kvhackfort  

 Bubbels en amuse  
Speenbig met knolletjes en  paprika 

Rog met vinaigrette van spek en 
kappertjes 

Lam met asperges, knoflook en 
steranijs 

Kaas,kaas,kaas 
Creme brulée van saffraan-zoethout 

Ons Luncharrangement 
met Natuurmonumenten;  
11.00 uur ontvangst met 
koffie/thee en paasbite, 
wandeling met de bos-
wachter, borrel bij de 
watermolen, paaslunch in 
het Koetshuis.  
( zie de details op onze site) 
 
 
 

Kosten per persoon  39,50 
excl dranken. Voor kids tot 
13 jaar slechts 20 euro met 
kans op een ”gouden Ei” !! 

Vier dit jaar Pasen in de 
Brasserie De Keuken van 
Hackfort. Op beide Paas-
dagen een heerlijke Brunch 
met wandeling en bezoek 
aan watermolen, en  voor  
s’ avonds een heerlijk vijf 
gangen diner  

 42,50 pp 
 

TE HUUR

PAASHAASPAK
Molenkolkweg 33 Steenderen 

0575-452001

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.

www.instaljanssen.nl

St. Janstraat 39

7256 BB  Keijenborg

T (0575) 461 760

info@instaljanssen.nl

Nu bij aanschaf zonnepanelen!
15% subsidie op materialen 
en slechts 6% btw op arbeid

s duurder wordt,
zonnepanelen

fst een subsidie
 en voor het
llatie hoeft u nog 
n.

iële rendementen 
superzonnig.
30 tegen.

w jaarlijkse

met ons bedrijf
offerte.

Geld verdienen 
was nooit zó gemakkelijk!



www.orangerie-ruurlo.nl
Entree aan de kassa     5,= / kinderen     2,=   >> Knip de bon uit!

23 & 24 MAART  LENTE FAIR
Van 11.00 - 17.00 uur

 
 
  

LENTE FAIR
GRATIS ENTREE*
* Tegen inlevering van deze bon

   2e persoon gratis entree

23 & 24 MAART '13

€ €

in de tuinen van kasteel Huize Ruurlo

Demonstratie schapen drijven
Als je aan Lente denkt, denk je aan lammetjes. De schaapsherderin van Landgoed Het Hulsbeek in 
Oldenzaal, Mieke Boode, verzorgt tijdens de Lentefair daarom een demonstratie schapen drijven met 
haar schapen en border collies.

Tijd voor volop Lentekriebels op 23 en 24 maart 

Lentefair bij Orangerie en Kasteel 
Huize Ruurlo
Tijd voor lente kriebels! Na de winterse buien van afgelopen week gaat deze week de Lente van start. 
Bij de organisatoren kriebelt het dan ook al volop want de Lentefair in Ruurlo staat weer voor de deur! 
Op zaterdag 23 en zondag 24 maart tijdens het Palmpasenweekend vindt de jaarlijkse Lentefair bij de 
Orangerie en Kasteel Huize Ruurlo weer plaats. Evenals de succesvolle voorgaande jaren kunt u op 
de Lentefair weer inspiratie op doen voor een nieuw fris lenteseizoen. De organisatoren heten u van 
harte welkom aan de Stapeldijk in Ruurlo.

In mooi ingerichte stands presente-
ren diverse standhouders (50) zich 
van hun beste kant om u te laten 
genieten van lente in de Achter-
hoek. Maar liefst twee dagen zal het 
terrein rond de Orangerie Ruurlo 
en Kasteel Huize Ruurlo het decor 
vormen voor dit unieke evenement. 
Van interieur tot exterieur, decora-
ties, van culinaire hoogstandjes tot 
de nieuwste mode, voor jong en oud 
is er wat te zien op de Lentefair. Zo 
zal onder andere Mieke Boode met 

haar Drentse heideschapen over het 
terrein lopen en muzikanten zorgen 
weer voor de muzikale invulling. 
Op Palmzondag kunnen de kinde-
ren traditie getrouw eieren zoeken, 
georganiseerd door jongerenvereni-
ging Jong Gelre Ruurlo. Daarnaast 
is er een uitdaging voor een ieder, 
heeft u het terrein al eens op een ho-
ger niveau willen bekijken? Ga mee 
de lucht in met Koerselman Boom-
verzorging en hiermee steunt u ook 
nog eens een goed doel! Nieuws-

gierig geworden? Kom het zelf be-
leven, wees welkom op 23 en 24 
maart van 11.00 tot 17.00 uur aan 
de Stapeldijk in Ruurlo op de schit-
terende Lentefair rondom de Oran-
gerie en Kasteel Huize Ruurlo. Bent 
u benieuwd naar het actuele nieuws 
en deelnemerslijst? Kijk dan op de 
website; www.orangerie-ruurlo.nl, 
of www.lente-fair.nl. Entree volwas-
senen vijf euro en kinderen (drie tot 
twaalf jaar) twee euro. Kortom: een 
gezellig uitje voor het hele gezin!

Palmzondag 24 maart

Eieren zoeken bij het 
kasteel in Ruurlo!
Palmzondag ook wel Palmpasen genoemd, is van oorsprong de laatste zon-
dag van de vastenperiode (de zondag voor Pasen). Op palmzondag wordt de 
blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. De mensen bedekten
de weg voor hem onder meer met de tak-
ken van palmbomen. Al heel lang wordt 
er niet meer met palmboomtakken (of 
in ons gebied met gewone takken) maar 
met een versierde tak in een optocht ge-
lopen.

In samenwerking met jongerenvereniging 
Jong Gelre Ruurlo, de organisatie van de Lente 
fair en Plus Kogelman kunnen jullie zondag 
as. vanaf 12.45 uur je haantje op komen halen 
voor je eigen gemaakte mooi versierde stok én 
een entree kaartje voor de fair. Om 13.00 uur 
start Jong Gelre de muziek om samen met jul-
lie te gaan  zoeken naar eieren die verstopt 
zijn. Voor diegene die de mooiste stok heeft 
en de meeste eieren heeft gevonden hebben 
wij een heel mooi prijsje! Komen jullie met je 
mama en papa lekker op de fiets? Dan zorgen 
leden van Scouting Ruurlo dat jullie allemaal 
je fiets goed kunnen parkeren op het terrein 
bij de fair. Tot zondag! 

Tijdens deze demonstratie vertelt 
de schaapsherderin over de training 
van de honden, het fokken van de 
schapen en honden en het werk van 
de schaapskudde in de natuur. De 

kudde van Het Hulsbeek bestaat uit 
het Drentse heideschaap, het oud-
ste Nederlandse landbouwhuisdier. 
De kudde wordt ingezet voor begra-
zing, maar ook voor educatie (ba-

sis en voortgezet onderwijs). Sinds 
2009 is Mieke Boode door de stich-
ting Zeldzame Huisdierrassen uit-
geroepen tot Erkend Fokcentrum, 
waarop zij (sch)apetrots is!
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Live muziek
Woensdag 27 maart

Aanvang: 21.00 uur

KILLER AND THE 
 COOLCATS Gratis entree. 

Mitra Slijterij
Sander Pardijs

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

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

Uit de Bodegas Salentein Portillo Malbec 2011
Winnaar ‘Argentina Wine Awards 2012’ in de categorie Malbec.

fles a 75cl van 8,99 voor 7,99

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

Dukaat Jonge Jenever 35% 
liter 9,99

2 voor  17,49
Floryn Jonge Jenever
liter van 12,99 voor 10,99

2 voor  19,98
Voor alle onderstaande aanbiedingen geldt: 
Hele liter voor de prijs van 70cl
De goedkoopste van de regio.

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

Bacardi Carta Blanco of Limon Amaretto Di Saronno 
liter van 22,49 / 24,99 liter van 21,49
Voor 17,49 Voor 17,49
 
Famous Grouse Whisky Malibu Original
liter van 22,99 liter van 18,99
Voor 17,99 Voor 14,89

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

Zaterdag 30 maart SuperSaturday in Hengelo (Gld.)
Café de Zwaan: RealTime Showband
vanaf 21.30 uur (met Anouk tribute)

Disco de Zwaan: DJ René Friso
vanaf 21.30 uur o.a. bekend van Radio Veronica
 en de Baya Beachclub

Eetcafé ‘t Hoekje: 70&80’s Party met DJ Eddie de Gier
vanaf 21.30 uur Het gezicht en DJ van disco de Zwaan

Entree café & disco € 7,00
‘t Hoekje entree vrij!
Eetcafe ‘t Hoekje

1e en 2e paasdag luxe paasbrunch
van 11.30 tot 14.00 uur.
Voor info en/of reservering kijk op
www.zwaanhoekje.nl of bel 0575-461478

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

Lithodora diffusa 
‘Heavenly Blue’.
Potmaat 15 cm.
Per stuk

van 4,99Dvoor 

2,99

Steenzaad

wk 12. Geldig van 21-03 t/m 27-03. OP=OP

Hekwerken en Omheiningen

Vanaf nu 
bij ons verkrijgbaar

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

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Kadotip: Streekproducten pakket!

Volop 5 liter appelsap pakken nu ook in 1 literfles 
Malse sla + komkommer samen voor 1.49

Heerlijke actie navelsinaasapelen 20 voor 2.99
Mooie Elstar appelen v.a. 3 kilo 1.99

Volop voorjaarsgroenten: o.a. raapstelen en spinazie
Tevens pootaardappelen,

kool- sla- en perkplanten 
Volg ons ook op Facebook voor alle activiteiten en acties.



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

Deze keer kunstenaars, ateliers en 
galeries op 9 locaties in Bronkhorst, 
Steenderen en Rha.

BRONKHORST
[18] In Galerie ‘De Open Deel’ aan de 
Kapelstraat, ingang tegenover num-
mer 1 in Bronkhorst exposeren Janny 
Bongers en Alma Noordermeer hun 
schilderijen. Deze zijn figuratief of 
abstract, gemaakt in aquarel, acryl of 
olieverf. Meer informatie via www.
jampy.info en www.schilderijen-
vanalma.nl.
[19] Fijnschilder Anny Plageman-Aal-
bers exposeert in de Kapel van Bronk-
horst aan het Gijsbertplein 1344-2. 
Zij toont haar prachtige stillevens in 
olieverf. Haar specialiteit is het schil-
deren van glazen voorwerpen. Info 
www.plageman-aalbers.nl.
[20] Het Steenders Palet is een schil-
dersgroep. Ali Klompenhouwer 
maakt liefst in olieverf kleurige schil-
derwerken. Diny Boogman aquarel-
leert bloemen en landschappen. Tine-
ke Roorda gebruikt veel kleuren met 
de natuur als voorbeeld. Walter Stel-
laart gebruikt hiervoor kwast en pal-
letmes. De deel van de boerderij van 
Bart Massink aan de Molenstraat 11 
in Bronkhorst is hun Kunst10daagse 
Galerie. Informatie op www.Steen-
dersPalet.nl.

STEENDEREN
[21] In Galerie Bronkhorst aan De 
Wilgen 5 exposeren Ina Bijvank, Jo-
raldien de Goeijen, Joke Logtenberg 
en Ties Mulder samen. Van abstract 
tot figuratief, beelden en schilderijen, 

binnen en buiten. Meer informatie 
www.galeriebronkhorst.nl.
[22] Riet Massink en Lisette Meissner 
laten hun schilderijen zien in en rond 
het bakhuisje in de tuin van Lisette 
aan de J.F. Oltmansstraat 4. Riet haalt 
haar inspiratie uit de boerderij, ter-
wijl Lisette meer abstract werkt, met 
kleur als belangrijk element.
[23] Anne von Drehle heeft haar Ate-
lier en Galerie in het bijgebouw van 
Openbare Basisschool De Steenuil 
aan de Burg. Smitstraat 19. Zij expo-
seert haar in verschillende technie-
ken vervaardigde portretten en stille-
vens. Kijk op www.atelierkunstzin.nl.
[24] Sander van Dam en Erna Kuik 
exposeren aan de Burgemeester Smit-
straat 1. Sander toont in De woudka-
mer zijn meubels en Erna in haar 
atelier fotografie en grafiek. Op www.
sandervandamhoutwerk.nl en www.
ernakuik.weebly.com is meer infor-
matie over deze kunstenaars.
[25] Roelie Reiling en het Bronkhor-

ster Fotokollektief laten hun werk 
zien in de Galerie KUDO-ENZO (kunst 
uit de omgeving) aan de Dorpsstraat 
2. KUDO is een naam voor verzamel-
de kunstzinnige produkten gemaakt 
door bijzondere mensen uit de Ach-
terhoek met een verrassende kijk op 
het alledaagse leven! Schilderijen van 
Roelie en foto’s van het kollektief zijn 
te bekijken. Info www.kudo-enzo.nl.

RHA
[30] Schilderkring Met Verve expo-
seert hun schilderswerken in Molen 
De Hoop op de Rhabergseweg 14. De 
schilderskring bestaat uit Bep, Cecile, 
Els, Femmy, Greet, Harry, Len, Paul, 
Piet en Thea. Zij schilderen al sinds 
de 90’er jaren samen, van septem-
ber tot mei elke dinsdagmorgen in 
de recreatiezaal van het Juvenaat in 
Zevenaar en de overige maanden op 
mooie buitenlocaties. 
Meer informatie staat op 
metverve.atspace.com.

Kunst10daagse Bronckhorst van 3 t/m 12 mei 2013

Kennismaken met deelnemers in 
Steenderen, Rha en Bronkhorst
Bronckhorst - Tijdens de zeven-
de editie van de Kunst10daagse 
Bronckhorst openen 80 kunste-
naars, galeriehouders en gelegen-
heidskunstlocaties hun poorten 
voor een breed publiek. Aanko-
mende weken worden de deelne-
mers van de Kunst10daagse in zes 
afleveringen voorgesteld: Bronk-
horst-Steenderen-Rha, Baak-
Wichmond, Toldijk-Hengelo Gld., 
Hummelo-Keppel-Drempt, Vels-
wijk-Zelhem-Halle en Vorden. Al-
le locaties van de deelnemers zijn 
herkenbaar aan de vlag, beach-
vlag of banner met het logo van 
de Kunst10daagse Bronckhorst 
erop. Kunst10daagse Bronck-
horst, 3 t/m 12 mei:www.kunst-
10daagsebronckhorst.nlof Twit-
ter: @kunsttiendaagse.

Cecile van Schilderkring Met Verve schilderde deze klaprozen.

“De klanten van het failliet verklaar-
de bedrijf willen we graag van dienst 
zijn. Al was het om de naam Weulen 
Kranenbarg in een goed daglicht te 
zetten”, vertelt man achter N2m-in-
stallatie. “Bij ons kan de klant 24 uur 

per dag en 7 dagen per week op ons
rekenen met zeer snelle hulp bij sto-
ringen en gedegen advies bij nieuw-
bouw, verbouwing of vervanging van
installaties. We stellen hierbij onze
klant en zijn wensen centraal en zoe-
ken samen naar passende oplossin-
gen.”
Het bedrijft heeft zich de laatste ja-
ren verdiept in duurzame installa-
ties. Denk daarbij aan aardwarmte,
zonne-energie, levensloopbestendig
bouwen, milieuvriendelijk en milieu-
neutraal bouwen. “We denken graag
met u mee bij het ontwerp en realisa-
tie van woonwensen.”
Gerben Weulen Kranenbarg loopt 
over van enthousiasme als hij over
zijn vak praat en wil dit graag met
iedereen delen. 
Meer info op: www.n2m-installatie.nl

N2m-installatie is een 
levendig en dynamisch
Veldhoek - “N2m-installatie is 
een levendig en dynamisch be-
drijf”, zo maakt directeur Ger-
ben Weulen Kranenbarg aan alle 
speculaties een einde. “We wor-
den de laatste tijd nog wel eens 
in verband gebracht met een an-
der bedrijf dat de naam Weulen 
Kranenbarg draagt. Dit bedrijf is 
na de overname door de AMCA 
Groep in staat van faillissement 
verklaard.” N2m-installatie bv is 
volgens de directeur een gezond 
bedrijf met een grote verschei-
denheid aan diensten.

Renée: “Het spreekt vanzelf dat een 
privé les voordelen heeft, omdat we 
dan kunnen oefenen op een manier 
die speciaal op jou gericht is. Bijvoor-
beeld naar aanleiding van klachten 
of een chronische ziekte. Het kan 
ook zijn dat we tijdens het oefenen 
ontdekken dat er ergens blokkades 
zitten, die extra aandacht kunnen 
gebruiken.”  
Eén van de doelstellingen van yoga 
is het je bewust worden van je eigen 
lichaam. Renée: “Ik let daarbij op de 
houding en geef oefeningen mee, die 
je thuis kunt blijven doen. Op deze 
manier kan yoga in veel opzichten 
een therapeutisch werking hebben. 
Mensen zeggen vaak ‘ik ben stijf’, 
maar vaak is het beter te zeggen dat 
je een te hoge spierspanning hebt en 
dan kan yoga je veel meer bewegings-
ruimte en kracht geven. Dit betekent 
een betere doorstroming van de ener-

gie, dus een energieker gevoel.”
Renée geeft aan dat de privé yoga 
vaak gebruikt wordt als opstap naar
groepsyoga of als een extra toevoe-
ging naast de groepsles. 
Om de yogalessen te kunnen verzor-
gen heeft Renée een gedegen oplei-
ding genoten. Renée: “Als stevige ba-
sis en achtergrond heb ik de Samsara
Yoga Docenten Opleiding gevolgd. 
De leiding en tevens hoofddocent
was een fysiotherapeut, die yoga en
fysiotherapie al 25 jaar samenbrengt
en yogadocenten opleidt. Ik heb dus
een gedegen anatomische kennis.
Het gaat niet om de perfecte uitvoe-
ring, maar juist om met zachtheid en
geduld meer bewegingsruimte te cre-
eren en daardoor meer te voelen in 
je lichaam. De adembeweging speelt
hierbij een belangrijke rol. Met me-
ditatie komen we tot acceptatie en 
verwerking.”  De opleiding is erkend
door de Nederlandse Vereniging van
Yogadocenten. Voor nadere infor-
matie kunt u terecht op de website
www.yogacentrumrenee.nl of bel-
len met Renée Harmsen, tel. 0314-
625752/06-22244893.

Yoga, een moment voor jezelf
Zelhem - Bij het Zelhemse Yoga-
Centrum Renée staat persoonlij-
ke begeleiding hoog in het vaan-
del, zowel in een groep met maxi-
maal 8 personen als bij privé.

The Green Room ontstond in 2006, 
toen vier voormalige leden bij el-
kaar kwamen om samen muziek te 
maken. Ze zochten nog een bassist 
en kwamen terecht bij Pieter om de 
band compleet te maken. De band 
ging hard repeteren voor een eerste 
optreden. Dat beviel prima en sinds-
dien werd regelmatig en succesvol 
opgetreden in de regio Arnhem/Nij-
megen.
De band onderging in de afgelopen 
jaren diverse wisselingen in de bezet-
ting. Van de originele leden is alleen 
bassist Pieter nog een aanwezig. Zo 
kwamen achtereenvolgens drummer 
Arlo, zangeres Geena en de gitaristen 
Michael en Jim de band versterken. 

In deze bezetting is de band nu bezig
om een repertoire op te bouwen. Het
repertoire bestaat uit hedendaagse
(soms wat alternatieve) hits in de
genres pop/rock/funk. Het is een band
waarbij plezier voorop staat en men
dat ook uitstraalt naar het publiek.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen of beluisteren via Radio
Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

The Green Room 
bij live@ideaal

Zelhem - Woensdagavond 27 maart 2013 speelt de band ‘The Green 
Room’ tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, 
dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De teams zijn verdeeld in verschil-
lende klassen. Er wordt geschoten 
met officiële wedstrijdluchtgeweren 
op een afstand van tien meter. Veel 
vrijwilligers van de organiserende 
schietvereniging Willem Tell zijn ’s 
avonds aanwezig voor een goed en 
vlot verloop van het evenement. In-
middels zitten er al veel spannende 
wedstrijden op. De finales worden 
verschoten op 25, 26 en 27 maart.

Veel teams Bronckhorster 
Schiettoernooi
Hengelo - In de accommoda-
tie van SV Willem Tell in Hen-
gelo wordt voor de 34e keer het 
Bronckhorster Schiettoernooi ge-
houden. Aan het schiettoernooi 
doen 73 teams mee.

Concentratie is belangrijk bij het schieten.



Er zijn voor de afdeling Vorden nog 
meerder activiteiten in het verschiet, 
zoals bijvoorbeeld een boottocht, 
picknickmiddag. Ook wordt in Flevo-

land een orchideeën- tentoonstelling 
bezocht. Als speciale attractie was er 
deze zaterdagmiddag een spranke-
lend optreden van zanger/entertainer 

Michel Coenen. Deze slaagde erin om 
de zaal mee te krijgen bij het zingen 
van Nederlandstalige liedjes vanaf 
1950 tot nu. 

De gasten in de zaal werden getrak-
teerd op hapjes en drankjes. De mid-
dag werd afgesloten door Joke Olthof, 
voorzitter van de Zonnebloem afde-
ling Wichmond- Vierakker.

Feestmiddag Zonnebloem

Vorden - Zaterdagmiddag vond in het Dorpscentrum een gezellige 
feestmiddag van de afdeling Vorden en Wichmond/Vierakker plaats. 
Hans Hulleman, voorzitter van de afdeling Vorden heette een volle 
zaal welkom en vertelde dat dit de eerste gezamenlijke activiteit in 
het nieuwe jaar was.

Zaal genoot

Het park beschikt over zes volle-
dig verlichte allweather kunstgras 
tennisbanen, een minibaan en een 

prachtige kantine met groot terras. 
Opgave voor het komende zomer-
seizoen kan via de website van VTP
www.vordenstennispark.nl. Het zo-
merseizoen start op 25 maart 2013. 

De lessen worden verzorgd door de
KNLTB gediplomeerd tennistrainer 
Reinier Molendijk De doelgroepen
zijn verdeeld in kids, jeugd en seni-
oren.

Yes You Can!
Tennisles voor jong en oud 
op het Vordens Tennis Park
Vorden - VTP Vorden ligt een 
beetje verscholen achter het sta-
tion, Overweg 20, maar is met 
zijn parkachtige omgeving en 
groot parkeerterrein één van de 
mooiste tennisparken in de re-
gio.

Dan hoopt pastor mevrouw M. Tan-
kink uit Keijenborg te spreken over: 
”Gebruiken en rituelen rond Pasen”.
In haar toelichting schrijft zij het vol-
gende:
“Eieren eten met Pasen, is een oerou-
de traditie. Eieren zijn het teken van 
vruchtbaarheid en nieuw leven.
Mensen zijn vol vreugde over de op-
standing van de Heer. Nieuw leven, 
de dood voorbij.

De vuren die vooral in het oosten van
ons land worden ontstoken. Mogelijk
nog van oudere datum als traditie. 
Zuiverheid, het verbranden en afleg-
gen van de oude mens?
En dan de prachtige Bijbelse verha-
len, de intocht in Jeruzalem met Pas-
siezondag.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stil-
le Zaterdag en de viering van Pasen.
Samen op zoek gaan naar betekenis 
en oorsprong geeft een nieuwe diep-
gang en een hernieuwd inzicht mis-
schien op het feest van Pasen”.

Deze toelichting moet u prikkelen 
hiernaar toe te komen. Komt allen 
deze viering bijwonen!

PCOB afdeling houdt 
Paasviering
Vorden - Op vrijdagmiddag (dit 
keer niet op donderdag) 22 maart 
a.s. houdt de PCOB afdeling Vor-
den de Paasbijeenkomst. Deze 
wordt gehouden in het Stamper-
tje (Dorpscentrum).

KWEKEN
“Ik vind het belangrijk dat kinderen 
weten dat groenten en fruit niet uit 
de supermarkt of een fabriek komen, 
maar gewoon uit de grond,” licht Wim 
Weenk van Welkoop Vorden toe. “Op 
deze manier gaan ze zelf aan de slag 
met kweken en zien ze wat er gebeurt. 
Daardoor gaan ze hopelijk ook het eten 
van gezonde groenten meer waarde-
ren. Dit schooltuinproject is een leuke 
manier om ze op weg te helpen en en-
thousiast te maken voor de moestuin.”

PAKKETTEN 
In het pakket dat scholen ontvangen 

zit een vierkante-kweekzak en diver-
se benodigdheden. Bij de Spar wer-
den er in 2012 nog slechts 100 scho-
len getrakteerd op een gratis pakket, 
dit jaar zijn er reeds 1.500 pakketten 
vergeven.

BEWEGING
Wim Weenk: “Nu de zon weer begint 
te schijnen is het ook belangrijk dat 
kinderen weer lekker naar buiten 
gaan. Nu kunnen ze bijvoorbeeld aan 
de slag in hun moestuin. Die kunnen 
ze nu gaan inrichten en vullen. Maar 
daarvoor moeten nog wel even de 
handen uit de mouwen!”

Welkoop Vorden sponsort mini-schooltuin 
aan diverse basisscholen
Handen uit de mouwen!

Vorden - De lente komt eraan, het moestuinseizoen begint! Welkoop 
Vorden overhandigde deze week gratis schooltuinpakketten aan de 
kinderen van de basisscholen De Kraanvogel in Kranenburg, De Garve 
in Wichmond, en de Dorpsschool en School het Hoge in Vorden. Daar-
mee nemen de verschillende scholen deel aan het landelijke School-
tuinproject. Dit project voor kinderen in de basisschoolleeftijd heeft 
als doel hen te informeren over de herkomst van gezonde voeding en 
zelf groenten te kweken. Basisscholen, BSO’s en kinderdagverblijven 
konden zich de afgelopen maanden hiervoor aanmelden.

Woensdag 20 maart
9.00 uur De hobbyclub
13.30 uur Bridgeclub Vorden
14.00 uur Stijldansen - SWV
15.30 uur Muziekschool – lessen
20.00 uur Repetitie Knupduukskes
20.00 uur Repetitie Excelsior

Donderdag  21 maart
 9.00 uur  De hobbyclub
 14.00 uur  Bejaardenkring
 14.30 uur  PCOB clubbijeenkomst
 15.00 uur  Volksdansclub
 19.30 uur  Cursus Mindfullness
 19.30 uur  Repetitie De Harmonie
 20.00 uur  Filmavond (Info: Kultur- 
  hus en Bibliotheek)

Vrijdag 22 maart 
 12.30 uur  Dwarsfluitlessen

Zaterdag 23 maart 2013
 15.30 uur  Miniconcert Jeugd Play  
  Inn

Maandag 25 maart 
 9.00 uur  De hobbyclub
 9.30 uur  Yogalessen
 14.00 uur  cursus schilderen – SWV
 19.30 uur  schildersclub De Kwasten
 19.30 uur  Bridgeclub Vorden
 20.00 uur  Repetitie Vordens 
  Huisvrouwen Orkest
 20.00 uur  Repetitie Vordens 
  Mannenkoor

Dinsdag 26 maart
 10.00 uur  Koersbal - SWV
 14.00 uur  Sjoelen - ANBO
 19.00 uur  Yogalessen
 19.30 uur  Informatieavond 
  dementie

K u l t u r h u s  V o r d e n

Deze zal dan een lezing houden over de 
offshore industrie .Een onderwerp waar 
de meeste Achterhoekers niet veel van 
af weten. Hij kan als oud-kapitein hier 
boeiend over vertellen en illustreert zijn 
verhaal met beeldmateriaal.

Seniorensoos 
Vierakker-Wichmond
Vierakker - De senioren uit 
Vierakker-Wichmond en om-
geving krijgen dinsdagmiddag 
26 maart (14.30) in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker be-
zoek van Ben Godtschalk.

Ongeveer 40 leerlingen zullen op 
deze dag onder leiding van dirigent 
Berjan Morsink met elkaar een aan-
tal muziekstukken instuderen. Voor 

veel leerlingen is het niet alleen leuk, 
maar vooral ook heel leerzaam om 
een keer met zo’n groot orkest mu-
ziek te mogen maken. Na een hele 
dag repeteren laten de leerlingen 
natuurlijk horen waar ze die dag zo 
hard op geoefend hebben en vindt er 
een afsluitend concert plaats. 

Dit concert vindt plaats in het Dorps-
centrum, om 15.30 uur.

Eerste play-inn Harmonie Vorden
Vorden - Op zaterdagmiddag 
23 maart organiseert Harmo-
nie Vorden haar eerste play-inn 
voor leerlingen van verschillende 
muziekverenigingen uit Bronck-
horst en omgeving.

Tijdens de afgelopen ledenverga-
dering haalde de voorzitter, Wim 
Jansen, nog maar een aan dat het 
steeds moeilijker wordt om mensen 
te motiveren voor de E.H.B.O. of ver-
keersregelaar.
Nu zijn het steeds dezelfde mensen 
die de evenementen begeleiden. De 
E.H.B.O. heeft al aan enkele aan-

vragen niet kunnen voldoen, dat is 
erg jammer, ook voor de organisa-
ties. Men wil graag in oktober een 
nieuwe cursus starten en hopen 
veel cursisten te mogen verwelko-
men. Verdere informatie volgt in de 
krant. Tijdens de braderie wil men 
reclame maken voor de E.H.B.O. en 
hopen daar veel respons op te krij-
gen. Denk niet dat durf ik niet!, bij 
de evenementen die ze begeleiden 
staan ze altijd met meerderen. Voor 
verdere inlichtingen zie de rubrieks-
advertentie in de krant.

E.H.B.O. Vorden zoekt 
leden en verkeersregelaars
Vorden - Om alle evenementen 
optimaal te kunnen begeleiden, 
heeft de E.H.B.O. echt nieuwe 
mensen nodig!

Al vele jaren is de Battumse Revue een begrip in onze regio. Elke 
twee jaar presenteren ze een volledig nieuw programma, zo ook 

dit jaar: ‘Frisse Fratsen’. Om de revue te beschrijven kom je al 
snel bij de trefwoorden afwisseling, verrassing en snelheid te-
recht. In hoog tempo volgen de vaak onderling met elkaar ver-
weven sketches, zang en dans elkaar op. Naast de zelfbedachte 
melodieën voor de zangnummers worden er ook bestaande 
muzieknummers gebruikt om de liedjes een meer herkenbaar 
karakter te geven. Dit alles natuurlijk begeleid door hun eigen 
live orkest. Samen (let wel, niet minder dan veertig enthousiaste 
medewerkers) vormen ze een avondvullend programma waarin 

humor, vrolijkheid en show voorop staan. Wie bekend is met de
Battumse Revue zal nieuwe spelers ontdekken en zien dat zelfs
de zo bekende familie ‘Windbuul’ niet meer is zoals ze was….
Kortom: een revue welke absoluut de moeite waard is om te 
zien! Aanvang van de avond is om 20. 00 uur (zaal open vanaf 
19.15uur). Kaarten zijn telefonisch te bestellen bij Gerrit Dijker-
man, tel. 0575 521846. Wees er snel bij want vol = vol. Kijk voor 
meer informatie op de websites: www.streektaalvrienden.nl of 
www.battumserevue.nl

Op uitnodiging van Vrienden van de Streektaal Lochem en umgeving

Battumese Revue: humor, vrolijkheid en show
Lochem - Op uitnodiging van de vereniging Vrienden van 
de Streektaal veur Lochem en umgeving is het nieuwste 
programma van de Battumse Revue ‘Frisse fratsen!’ uit 
Bathmen op vrijdag 22 maart te gast in zaal Witkamp in 
Laren. Naast leden zijn ook niet-leden van de streektaal-
vereniging welkom.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Duken
 B. Knappertjen
 C. Schroeten

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

In 13 van de 14 afbeeldingen spelen 
de handen een hoofdrol. Soms ge-
bald, soms wijzend, of juist afhou-
dend, soms wanhopig of troostend 
of kwetsbaar. Simon van Cyrene 
steekt Jezus de helpende hand toe. 
De handen zijn de dragers geworden 
van het verhaal. De ene mens heeft 
een hamer in zijn hand en nagelt 
de hand van de ander aan het kruis. 
De Kruisweg laat ons zo naar onze 
eigen handen kijken. De schilder 
Hesseling merkte dat het getal Drie 
een belangrijke rol speelde. Voor de 
Grieken symboliseert het getal drie 
de ‘Volmaaktheid’. In de Christelijke 
geloofsleer is de drie-eenheid van de 
Vader, de Zoon, en de Heilige Geest 
essentieel symbool voor de heling. 

In het lijdensverhaal van Jezus bleek 
het getal ook vele malen voor te ko-
men. De haan kraait driemaal als 
Jezus wordt verloochend door Judas, 
die 30 zilverlingen ontvangt voor zijn 
verraad. Jezus 33 jaar oud, komt drie-
maal ten val op zijn kruisweg naar 
Golgotha. Hier zijn drie kruisen op-
gericht, voor drie veroordeelden. De 
kruisweg wordt gevolgd door een drie 
uur durende totale duisternis van het 
zesde tot het negende uur. Drie da-
gen na de graflegging staat Jezus op 
uit het graf. Het getal drie was zoda-
nig bepalend in het lijdensverhaal, 
dat daaruit als vanzelf een belangrijk 
uitgangspunt voor de compositie van 
de schilderijen ontstond.

Het getal drie heeft Willem Hesse-
ling bijvoorbeeld gebruikt voor de 
uitgangspunten voor de compositie. 
Voor de vlakverdeling van de staties 
heeft hij drie banen toegepast. De 
vertelling is telkens weergegeven in 
een diagonaal van rechtsboven naar 
linksonder. De diagonaal visualiseert 
actie, die door de hand rechtsboven 
– de samenleving - wordt versterkt. 
Drie kleuren voeren de boventoon 
Bruin, groenachtig en blauw. Bruin 
is de aardse kleur , die staat voor de 
wereld , de maatschappij. Groen, een 
mengkleur, verbeeldt de handeling. 
Blauw geeft het holistische element 
weer, het summum, datgenen waar 
je uiteindelijk heen wilt. 
Voor het hoofd van Jezus heeft de 
kleur zwart. Zwart staat symbool 
voor lijden, maar is ook de weergaven 
van ‘totaal’, ‘alles’. De schilder geeft 
geen compleet tafereel weer, maar 
alleen de sprekende onderdelen, zo-
als het hoofd van Jezus, een hand 
een deel van het kruis. De laatste 
drie afbeeldingen – opnieuw dit fas-
cinerende getal- hebben een andere 
opbouw gekregen. Ze verbeelden de 
drie dagen van sterven, begraven en 
opstanding. De schilder heeft meer 
wit gebruikt, de kleur die weerkaatst 
en teruggeeft. De schilderijen hebben 
ook een andere compositie . Deze is 
gekanteld, de opbouw bestaat uit drie 
Horizontale Lagen. Er spreekt berus-
ting uit en er is minder Dynamiek. Bij 
de kleuropbouw is wit gebruikt, het 

symbool van de allerhoogste, de rela-
tie met ‘het al”. In de eerder schilde-
rijen is wit toegepast om de verbon-
denheid te verbeelden van Jezus met 
zijn Vader.

De werkgroep probeert het lijden van 
Jezus altijd weer te verbinden met 
het lijden dat mensen heden ten dage 
nog altijd overkomt door toedoen van 
hun medemensen. We staan in de 
Veertigdagentijd niet voor niets nog 
meer stil bij wat er in de wereld om 
ons heen gebeurd. 

Kruisweg werkgroep: Jaap van Kra-
nenburg, Margriet te Morsche en Wil 
Matti. Van deze bijzondere kruisweg 
is een prachtig boekje uitgegeven 
met de afbeeldingen van Willem Hes-
seling en gedichten van Hans Bouma. 
Eenmalig voor de speciale prijs van 
drie euro per boekje. Voor aanvang 
van de kruisweg kunt het boekje 
aanschaffen. Het projectkoor zal op 
Goede Vrijdag de liederen instuderen 
in het Parochieel Centrum. Men kan 
zich aanmelden via het secr. van de 
Parochie secretariaat@12apostelen.
nl of tel bij Margriet te Morsche tel 
06-47116409.

Bijzondere Kruisweg 
‘Handschrift van Liefde’
Vorden - Op Goede Vrijdag 29 maart wordt een bijzondere kruisweg 
verzorgd met afbeeldingen van schilderijen van Willem Hesseling, ge-
dichten van Hans Bouma en gebeden van Margriet te Morsche. De Han-
den spelen in deze bijzondere kruisweg, ‘Handschrift van liefde’ een 
grote rol. Deze kruisweg vindt plaats in de St.Jan te Zutphen. Aanvang 
15.00 uur. Er wordt medewerking verleend door het Goede Vrijdag 
projectkoor onder leiding van dirigent Jan te Plate en pianist Frank 
Sterrenborg.

Letterlijk vers van de pers zijn de sap-
pen van Gert Smits uit De Heurne 
Gert Smits biedt al jaren een ruim 
assortiment ‘vergeten groenten’ en 
bijzondere producten zoals bv de ar-
tisjok. Op de HTD laat hij eenieder 
kennismaken met een aantal zelf 
gemaakte sappen in samenwerking 
met de Mobipers, zoals sap van ap-
pels, peren, aardbei en oerbieten. 
Deze sappen van Achterhoeks bodem 
zijn gemaakt, zonder enige toevoe-
ging en toch prima houdbaar.

Dick Garritsen biedt al jaren een rui-
me keuze in bijzondere aardappelen 
en heeft speciaal beschikbaar de aard-
appel Willem van Oranje! Een aard-
appel die geschikt is om te koken, 
bakken, frituren en poffen. Zeer toe-
passelijk voor het koningsjaar 2013.
Jan Steverink biedt bakkers en ho-
reca ‘slaege-meel’ van verschillende 
oude rassen tarwe en spelt. Vorig jaar 
heeft hij rode tarwe verbouwd voor 
het eerst en de oogst is prima gelukt. 
De bakkwaliteit is prima, bakker 
Vroeg uit Bunnik won met de rode 
tarwe uit de Achterhoek de publieks-
prijs bij de verkiezing Beste brood 
van Nederland dit jaar.

SLOW FOOD
Slow Food Achterhoek wil aandacht
schenken aan kwaliteitsproducten
uit eigen omgeving en daarmee het
eten van het seizoen. Slow Food staat
op de eerste plaats voor genieten, aan
tafel met anderen, voor eetcultuur,
voor het opdoen van kennis over de
achtergrond van ons eten. 

HORECA TALENTENDAG
De Stichting Horecatalent Achter-
hoek (SHA) organiseert jaarlijks een 
evenement om talentvolle jongeren 
te laten strijden om de titel “Horeca-
talent van de Achterhoek”. Naast de
wedstrijden vonden er demonstraties
plaats vinden van gerenommeerde
vakmensen. Zo gaven Hanneke van
der Werf (KeijGoed uit Keijenborg) en
de koks van De keuken van Hackfort
(Eric van Veluwen) acte de présence.
SHA werkt nauw samen met Slow 
Food Achterhoek, een groot aantal 
producenten van Slow Food kreeg
ruim baan om hun producten te pre-
senteren. De leerling-koks maken ter
plekke gebruik van die producten. 

Meer informatie op www.horecata-
lentachterhoek.nl www.slowfood.nl

Willem van Oranje, Oerbiet 
en Rode Tarwe primeurs 
van Slow Food op Horeca 
Talentendag

Deze keer kwamen Dick Garritsen van De Kruisbrink, Jan Steverink
van Slaege meel en bier en Gert Smits, de groentesnijder uit De Heur-
ne met hun primeurs. Een nieuwe aardappel, de Willem van Oranje,
Rode tarwe en sap van Oerbiet. De Achterhoek heeft veel te bieden aan
smakelijke en vernieuwende producten voor horeca en liefhebbers.
Dit lieten de genoemde leden van Slow Food Achterhoek zien op de
Horeca Talentendag.

Het was de tweede informatieavond 
die door de organisatie werd georga-
niseerd. Er was een grote opkomst en 
de aanwezigen werden volop geïn-
formeerd over allerlei zaken rondom 
het evenement. Vijf jaar geleden was 
de eerste editie van SamenLoop voor 
Hoop Bronckhorst die gehouden werd 
op sportpark Socii in Wichmond. Er 
deden vijftig teams mee en de op-

brengst was bijna 150.000 euro voor 
de KWF Kankerbestrijding. Dit jaar 
wordt de SamenLoop voor Hoop ge-
houden op 15 en 16 juni, eveneens 
op sportpark Socii in Wichmond. 
Inmiddels hebben zich 38 teams aan-
gemeld. 
Jan Puthaar is regiocoördinator van 
het KWF. Hij toonde een kort filmpje 
en gaf uitleg waar KWF voor staat 

en wat KWF doet. De KWF Kanker-
bestrijding is opgericht in 1949. Er 
werd onder meer ingegaan op wat 
er al bereikt is, missie en doelen, de 
speerpunten voor de komende jaren, 
waar komen de inkomsten vandaan 
en waar besteed KWF het geld aan. 
De KWF-afgevaardigde had veel waar-
dering voor een ieder die zich inzet 
en wenste allen veel succes bij de Sa-
menLoop voor Hoop. De organisatie 
van SamenLoop werkt met diverse 
commissies. Ze gaven een toelich-
ting op de werkzaamheden en over 
de stand van zaken tot nu toe. Met 
een filmpje van de vorige editie werd 
duidelijk gemaakt hoe indrukwek-
kend de kaarsenceremonie kan zijn. 
Er werden voorbeelden gegeven hoe 
de kaarszakken versierd kunnen 
worden. De kaarszakken kunnen 
afgehaald en ingeleverd worden op 
diverse adressen. Verder werd er een 
toelichting gegeven over de mogelijk-
heden en afstemming van sponso-
ring. 
Er zal tijdens het evenement vol-
doende entertainment aanwezig zijn. 
“Er is al een mooi programma en het 
loopt hartstikke goed”. De aanwezi-
gen kregen tot slot enkele tips mee 
om acties te organiseren voor teams. 
Voor meer informatie: www.samen-
loopvoorhoopbronckhorst.nl .

‘Iedereen is enthousiast’

SamenLoop voor Hoop 
Bronckhorst

Hengelo - Er was dinsdag 12 maart veel belangstelling voor de infor-
matieavond voor teams die mee doen aan de SamenLoop voor Hoop 
Bronckhorst. De bijeenkomst werd gehouden in de raadszaal van het 
gemeentehuis in Hengelo.

Er was een aandachtig gehoor.

Toldijk - Uitslag van de tweede com-
petitieavond van de vijfde ronde van 
Bridgeclub Bronkhorst gespeeld op 
donderdag 14 maart 2013 te Toldijk. 
A-lijn: 1. An Wortel & Lien Gastel 
64,58 %; 2. Inge & Reint Pellenberg 
63,89 %; 3. José & René Winkelman 
59,72 %. B-lijn: 1. Jan Veenhuis & 
Joop Rutten 63,69 %; 2. Irene Lichten-
berg & Theo Schoenaker 59,88 %; 3. 
Hennie van Druten & Henny Deunk 

56,67%; C-lijn: 1. Karen Notten & Joop 
te Veldhuis 67,50 %; 2. Agnes Pieter-
sen & Theo van Aalst 63,02 %; 3. Jos 
Jehee & Theo Geurts 60,94 %. Don-
derdag 21 maart 2013 spelen wij de 
derde competitieavond van de vijfde 
ronde. Twee spelers gaven mij eerder 
al te kennen dat zij niet écht in het 
zonnetje gezet wilden worden met 
hun evt. hoge score, maar soms kan 
ik daar niet onderuit. Nu, een beetje 

dan. Beste lezers, kijk toch eens naar
die nrs. 1; zij scoorden toch wel heel
hoog. Als u de komende ronde niet 
aanwezig kan zijn, is melding hier-
van, zo snel mogelijk, erg prettig. U
doet dat door u af te melden met een
sms, door te bellen naar 06-28633453
(inspreken lukt niet!) of door te mai-
len naar bcbronkhorst@hotmail.nl.

B r i d g e n

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Voorafgaand aan en tijdens dit concert worden werken van bekende meesters
geprojecteerd en tussen de 7 delen worden de ‘woorden’ uitgesproken en kort
toegelicht. Voor nadere informatie: www.muziekdorpskerkvorden.nl

Meander Kwartet speelt in 
Vordense Dorpskerk

Vorden - Zaterdag 23 maart (aanvang 20.15 uur), wordt het strijkkwar-
tet opus 51 van Joseph Haydn, ‘Die sieben letzten Worte’, uitgevoerd
in de Vordense Dorpskerk door het Meander Kwartet.

Maar direct in de 5e minuut ging 
het al mis, want terwijl vanaf het 
begin duidelijk was dat aan de bal 
de vordense ploeg duidelijk meer 
in huis had dan haar tegenstander, 
brachten lange ballen naar de voor-
waartsen wel direct gevaar bij de 
Winterswijkse ploeg. Op het mid-
denveld liet de spits van TRIAS de 
bal een keer stuiteren en haalde de 
bal half-volley om, over linksback 
Bas Boers heen. De jonge rechts-
buiten van TRIAS, die nog in de A1 
speelt, was de linksback van Vorden 
te slim af en met een keurige trek-
bal vanaf de achterlijn bracht hij de 
spits van TRIAS in stelling en deze 
ronde ongenadig hard en zuiver 
af.De rest van de 1e helft was Vor-
den 1 aan de bal heer en meester, 
zonder echter tot grote kansen te 
komen. TRIAS hield zich eenvoudig 

staande en zorgde met veel inzet 
en kracht dat Vorden flink aan de 
bak moest om de gelijkmaker te for-
ceren. Een paar minuten voor tijd 
werd het geheel onverwachts zelfs 
2-0. Eric Oldenhave leek een duel in 
zijn voordeel te beslissen, maar tot 
verbazing van Eric, maar ook van 
zijn tegenstander, besloot de jeugdi-
ge scheidsrechter uit Oldenzaal een 
corner te geven aan TRIAS. Uit deze 
corner werd de bal prima binnen 
gekopt en ondanks dat Bas Boers 
de verste paal bewaakte verdween 
de bal toch tussen Bas en de paal 
tergend langzaam in het doel.In de 
tweede helft was er voor TRIAS na-
tuurlijk maar een belang en dat was 
de voorsprong behouden en zodoen-
de de tweede zege van het seizoen 
over de streep te trekken. Vorden 
moest er een schepje bovenop doen 

en zodoende ontstond er een echte 
wedSTRIJD en het was jammer dat 
de 19-jarige scheidsrechter hier geen 
goed antwoord op kon geven. Het 
onzekere en onduidelijke fluiten 
van de leidsman was zeker niet in 
het voor- of nadeel van een van bei-
de clubs, maar het zorgde voor veel 
irritatie en onnodig veel oponthoud. 
In de 70e minuut werd de wedstrijd 
helemaal spannend, want toen lukte 
het Rick Schroer om de 2-1 aanslui-
tingstreffer te maken. Vorden 1 ging 
daarna volledig voor de 2-2, maar af 
en toe kwam TRIAS er toch gevaar-
lijk uit. Toch hing de 2-2 eerder in 
de lucht dan de 3-1 en vijf minuten 
voor tijd kwam dan ook de gelijkma-
ker van Vorden. Aan de rechterkant 
rukte Bart Stokman en kreeg hij een 
onbenullige beuk van de nummer 
10 van TRIAS, maar toch lukte het 
Bart om de bal voor te geven. Uit 
deze voorzet scoorde Rick Schroer 
zijn tweede treffer en daardoor be-
haalde Vorden 1 toch nog een punt-
je, waar iedereen echter voor de tijd 
had gerekend op drie. Jammer ge-
noeg floot de scheidsrechter precies 

Vorden 1 behaalt slechts een punt tegen TRIAS
Vorden moest afgelopen zondag tegen TRIAS, de fusieclub die zo’n 
moeizaam seizoen heeft en slechts met 7 punten uit 14 wedstrijden 
op de 11e plaats staat. In de thuiswedstrijd tegen de Winterswijkse 
ploeg behaalde Vorden een keurige 2-1 overwinning en ook in deze 
uitwedstrijd ging de ploeg van trainer Michel Feukkink voor de volle 
drie punten.

na 90 minuten af en kreeg Vorden 
1 niet meer de kans om naast een 
goede mogelijkheid van Sam Abbink 
het doel van TRIAS nogmaals onder 
vuur te nemen.

UITSLAGEN V.V. VORDEN:
FC Trias 1-Vorden 1 2-2, Vorden 
2-Concordia-W 42-2, Warnsveldse 
Boys 4-Vorden 3 3-4, Pax 9-Vorden 
5 0-4, Vorden 6-SHE 3 2-4, Vorden 
7-Brummen 8 4-2.Doetinchem A1-
Vorden A13-2, Vorden A2-Pax A2D 
2-4, FC Zutphen B2-Vorden B1 6-2, 
Vorden B2-DZC ‘68 B4 0-3, HC ‘03 
C1G-Vorden C1 afgelast, DCS C3-Vor-
den C22-4, Vorden D1G-Pax D1G2-1, 
EDS D1-Vorden D2Gafgelast,Vorden 
D3D-SJT: Zelhem/Zelos D2M 5-1, Vor-
den D4G-HC ‘03 D3 2-4, DVC ‘26 E1-
Vorden E1 afgelast, Be Quick Z. E3-
Vorden E22-11, Gorssel E3-Vorden 
E3G afgelast, FC Zutphen E3-Vorden 
E45-1, Vorden E5G-Warnsveldse Boys 
E10 1-3, Vorden F1-Dierense Boys F1G 
2-3, FC Zutphen F5-Vorden F21-4, Ze-
los F3G-Vorden F3 afgelast, VIOD F5-
Vorden F4G afgelast, ABS F3-Vorden 
F5 4-1, Vorden F6G-VIOD F8 2-7.

PROGRAMMA V.V. VORDEN
maandag 18 maart 2013: Vorden
D2G-EDS D1 beker
dinsdag 19 maart 2013 Vorden C2-
Kilder C1G bekervrijdag 22 maart 
2013: Vorden 35+1 bij Warnsveldse
Boys
zaterdag 23 maart 2013:FC Trias A1-
Vorden A1, Westendorp A1-Vorden 
A2, Reunie B1D-Vorden B1, Zelos B3-
Vorden B2, DZC ‘68 C2-Vorden C1,
Vorden C2-v.v. Dieren C3G,Twenthe
D1-Vorden D1G, Vorden D2G-VIOD
D4G, Hoven De D1-Vorden D3D,
VIOD D7G-Vorden D4G, Doetin-
chem E2-Vorden E1, Vorden E2-
VIOD E6,Vorden E3G-FC Zutphen
E9, Vorden E4-Warnsveldse Boys E4,
Brummen E5-Vorden E5G, Steende-
ren E2-Vorden E6, AZC F1-Vorden
F1, Vorden F2-Halle F2, Vorden F3-
Brummen F3G, Vorden F4G-Warns-
veldse Boys F4, Vorden F5-Schalk-
haar F12, Brummen F5-Vorden F6G
zondag 24 maart 2013Brummen
1-Vorden 1, Dierense Boys 2-Vorden
2, Brummen 4-Vorden 3, Vorden 5-
Socii 5, Vorden 6-Brummen 5, Vor-
den 7-DVV 6

Het is toch belangrijk om de doden te 
eren Ook als voorbeeld voor het na-
geslacht. Daarom doe ik nu een drin-
gend beroep op de organisatie FJN 
om deze beschamende situatie aan 
te pakken. Neem uw verantwoorde-

lijkheid en zorg dat hier een waardig
MONUMENT voor alle Joden komt, 
ook de oorlogsslachtoffers. Schuif
deze verantwoordelijkheid niet af op
de Gemeente. Maar richt met eigen
gelden een monument op, wat een
brede bewondering kan afdwingen. 
Wat bezoekers de mogelijkheid biedt
om tot inkeer te komen! U bent dit
verplicht aan alle Joden!!! 
Drs H.K. Umbach-brandsma
Wildenborchseweg 8, Vorden

Oproep aan de heer Herman Loonstein 
van de organisatie Federatief Joods Nederland
Aan de Wildenborchseweg in Vor-
den verborgen in het bos liggen 
een aantal Joodse graven,verloren 
en vergeten en verwaarloosd Het 
is om verdrietig van te worden.

De Roll-over Bronckhorst is een regio-
nale activiteit van de Zonnebloem af-
deling IJsselstreek. Er is een stijgende 
belangstelling voor deze driedaagse. 
“Mensen, gelijkgestemden, komen 
in contact en gesprek met elkaar. 
Deelnemers uit de omgeving herken-
nen nog plekken uit hun jeugd. Daar 
genieten ze van,” weet commissielid 
Jan Visser Voor zowel rolstoelen en 
hun duwers als voor scootmobielen, 
handbikes, driewielers of zelfs rolbed-
den zijn aparte, prachtige routes uit-
geschreven. Deelname kan voor drie 
dagen, maar ook voor een dag. Het is, 
zeker voor scootmobielen, lastig om 
vervoer van en naar de startplaats 
te regelen. Daarvoor is hulp van an-
deren noodzakelijk. Duwers namen 
eerder gratis deel aan het evenement. 
“Er wordt wederom een vrijwillige 
bijdrage gevraagd aan de duwers. 
Dat was vorig jaar voor het eerst en 
het heeft voldoende opgebracht. We 
willen deze mensen toch hun koffie 
of thee blijven aanbieden, maar niet 

de kosten voor de deelnemers verho-
gen.” De eerste avond, donderdag 6 
juni gaat de route langs Warnsveld 
en Leesten. Helaas ging deze prach-
tige wandeling vorig jaar niet door 
vanwege het dreigende noodweer. 
“Regen is geen probleem, maar nood-
weer wel,” aldus Jan Visser, die het 
bestuur daadkrachtig vond in haar 
beslissing. “Veiligheid staat voorop.” 
De beschrijving werd goed bewaard 
en krijgt een herkansing. De tweede 
route wordt gelopen in de omgeving 
van Hoog Keppel en zaterdagmiddag 
is de start en finish bij het Kasteel 
Vorden.

De voorbereidingen zijn in volle gang, 
want er komt heel veel bij kijken. 
Neem alleen al het huren van speci-
ale toiletgebouwen, stoelen, banken 
en zo’n 150 rolstoelen die uit Leiden 
worden gehaald. “Het is fantastisch 
om te zien hoe veel vrijwilligers zich 
inzetten. Maar ook is er steun van 
wielerclubs en EHBO.” Nieuw dit jaar 

zijn de Vrienden van de Roll-over. 
“Omdat het aantal adverteerders 
terugloopt, maar de kosten blijven 
stijgen. We hebben niet te klagen, 
de mensen zijn ons goed gezind om 
te sponsoren,” legt Jan Visser uit. 
“Maar we willen geen aanslag plegen 
op de Zonnebloem kas en liever geen 
financiële risico’s nemen.” Iedereen, 
ook privépersonen, kan Vriend wor-
den van de Roll-over. “Er is een breed 
draagvlak binnen de Bronckhorster 
gemeenschap.

Meer informatie over de Roll-over, de 
Vrienden en inschrijven, zowel voor 
deelnemers als duwers en scootmo-
bielen, is te vinden via de website 
www.rolloverbronckhorst.nl of via 
de plaatselijke afdelingen van de Zon-
nebloem.

INFORMATIE OVER 
STARTPLAATSEN
Donderdag 6 juni 18.30 start bij Ver-
huisbedrijf Lammers, Boggelaar 3 in 
Warnsveld.
Vrijdag 7 juni start 18.30 uur bij 
Sporthal Zonnewater in Hoog Keppel.
Zaterdag 8 juni start 14.00 uur bij 
Kasteel Vorden in Vorden.

Roll-over Bronckhorst 6, 7 en 8 juni 2013

Negende ‘Rolstoel-wandel’ 
 driedaagse in Bronckhorst

Bronckhorst - Dit jaar wordt voor de negende keer de Roll-over Bronck-
horst georganiseerd met opnieuw prachtige routes voor rolstoelers en 
scootmobielen. Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 juni is de drie-
daagse voor invaliden en mindervaliden puur voor recreatie.

Deelnemers tijdens de Roll-over Bronckhorst bij Kasteel Keppel.

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 



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

Dagvoorzitter Antoinette Huurnink 
heette iedereen van harte welkom en 
kondigde de gasten aan. Pien Hartjes 
uit Drempt begeleidde zichzelf op pi-
ano en zong vele luisterliedjes van be-
kende en minder bekende artiesten. 
Het publiek luisterde ademloos naar 
deze jonge zangeres met haar prach-
tige stem.
Na een korte pauze kwam mevrouw 
Annemarie Jorritsma op het podium, 
geboren in Hengelo Gld. en getogen 
in de Achterhoek, maar nu bekend 
als burgemeester van Almere en als 
voorzitter van de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten. Daarnaast kan 
zij terugkijken op een carrière van 
twintig jaar in de politiek. “Maar dat 
heeft u allemaal al in de krant kun-
nen lezen,” lacht ze. Welbespraakt 
als zij is, vertelde zij op humoristi-
sche wijze over de belevenissen van 
haar gezin, gelardeerd met fraaie fo-
to’s, van het project ‘Drie generaties 
onder één dak’. Door de aanstelling 
van mevrouw Jorritsma als burge-
meester van Almere, moest zij ook 
in die gemeente gaan wonen, zoals 
voorgeschreven.  Uiteindelijk bedach-

ten zij en haar man het plan om zelf 
een huis te bouwen op een flink per-
ceel aan de rand van Almere, samen 
met de dochters en hun echtgenoten. 
“Dat heb ik eigenlijk afgekeken van 
de Achterhoek, waar het gebruikelijk 
is dat meerdere generaties onder een 
dak wonen,” vertelt ze enthousiast. 
Toch zal ze het idee niet groots pro-
moten; ze was zo eerlijk om te zeggen 
dat er ook nadelen zijn. De familie 
Jorritsma geniet vooral van de voor-
delen. Naast elk een privé deel van 
de woning, hebben zij gezamenlijke 
vertrekken en kunnen elkaar helpen 
waar nodig. Oppas voor de kleinkin-
deren is snel geregeld en zo nodig bij 
elkaar aan tafel aanschuiven is ook 

geen probleem. Ook handig voor la-
ter!
Mevrouw Annemarie Jorritsma ging 
verder in op verschillende manieren 
van wonen, waarbij mantelzorg een 
uitgangspunt zou kunnen zijn. Tot 
slot beantwoordde zij vragen van-
uit de zaal, waarna zij als dank een 
mand Streekproducten en een schoof 
Toldiekse Tulpen mee kreeg. Met na-
tuurlijk een hartelijk applaus.

De middag werd afgesloten met nog 
een halfuurtje Pien Hartjes, waar de 
dames wederom van genoten. Van de 
verschillende deelnemende vereni-
gingen werden de informatiestands 
bekeken.

Internationale vrouwendag gemeente Bronckhorst

Een volle zaal voor Pien Hartjes 
en Annemarie Jorritsma
Toldijk - Zaterdag 9 maart werd 
door de VrouwenWerkgroep 
Bronckhorst in Zaal Den Bremer 
in Toldijk een middag georgani-
seerd voor alle vrouwen uit de 
gemeente Bronckhorst ter gele-
genheid van de Internationale 
vrouwendag op 8 maart. Meer 
dan 200 vrouwen verzamelden 
zich deze middag om te genieten 
van zang van Pien Hartjes en een 
vermakelijke en toch zakelijke 
verhandeling door burgemeester 
Annemarie Jorritsma.

Een volle zaal Den Bremer voor spreker Annemarie Jorritsma en zangeres Pien Hartjes.

Er waren dansen te zien van verenigingen uit de hele re-
gio, zoals Dynamic gym, Sparta Brummen, Y.G.V. IJzer-
voorde, DIO Keijenborg, K.D.O Apeldoorn, Brinio Lochem, 
De Sperwer Hummelo en natuurlijk DOG Baak.
Speciaal ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum opende 
het jazz & showballet van Dansshow Nicole uit Mijdrecht 
het programma met een spectaculaire black light act in 
een totaal verduisterde hal. Op de helft van het program-

ma kwamen de dames nog een keer terug voor een wer-
velend optreden.

Het publiek genoot van al het moois op de vloer, maar 
ook de deelnemers beleefden het plezier van een optreden 
voor een groot publiek. 

Voor meer informatie, zie www.dogbaak.nl.

DOG Baak viert 50-jarig jubileum

Jazzdemo 2013 extra feestelijk

Wichmond - Op 10 maart was het zover: het jazzdansfestijn van DOG Baak in Sporthal De Lankhorst in 
Wichmond. Vanwege het jubileumjaar van DOG, de vereniging bestaat 50 jaar in 2013, beleefden deelne-
mers en bezoekers een extra feestelijke middag. Als verrassingsact kregen de aanwezigen twee schitterende 
optredens van het jazz & showballet van Dansshow Nicole uit Mijdrecht.

Een wervelend optreden van jazz & showballet van Dansshow Nicole uit Mijdrecht

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Duken: 
1. Zoenen, kussen. “Ik duke nog lever de koo op ’t geer as 

mien schoonmoder op de kieve.”
2. “Zich duken.” Zich bukken. “Hee duken zich net op tied.”

 B. Knappertjen: Klappertje. “Bi’j Teuntjen Kruup kreeg i’j 
vrogger veur ne cent ’n deusken met 100 knappertjes der 
in, ’t deusken was rond en van rood karton. ’t Dekkeltjen 
was van greun karton.”

 C. Schroeten: Schor hoesten, schrapen. “Heur Henk ’s 
schroeten, dat kump van ’t reuken, hee smosket wat af.”

Jan van Hal uit Toldijk schildert in 
verschillende stijlen, kleurrijk en ex-
pressief. Hij krijgt inspiratie door rei-
zen, maar ook door vormen en patro-
nen uit de natuur. Intuïtieve werken 
met kleur en fantasie: zo ontstaan 
prachtige schilderijen. Tijdens deze 
expositie is er veel en divers nieuw 
werk van Jan te bewonderen.

Dries Olthof uit Zutphen was jaren-

lang leraar handvaardigheid. Naast
het lesgeven aan jongeren die extra
zorg nodig hadden, verzorgde Dries
workshops kunstzinnig werken. De
materialen en technieken die hij ge-
bruikte waren zeer divers. Nu werkt
hij met ijzer: er ontstaan prachtige
vormen. Tijdens deze expositie zijn 
veel beelden van gevormd plaatijzer
te zien. De inspiratie voor Dries is het
menselijk lichaam in al zijn vormen. 

Galerie Kunstcentrum Het Web aan 
De Veentjes 35 in Doetinchem, is ge-
opend van vr. t/m zo. van 14.00–17.00
uur. Zaterdag vanaf 11.00 uur. Op 
koopzondagen open vanaf 12.00 uur.
Pasen, Pinksteren en Koninginnedag
gesloten. Toegang gratis. Meer infor-
matie, telefoon (0314) 36 29 96 of op
de website www.webartsight.nl.

Expositie in het Web van 29 maart t/m 18 mei

Dries Olthof uit Zutphen 
en Jan van Hal uit Toldijk
Doetinchem - Doetinchem/Tol-
dijk/Zutphen - Jan van Hal en 
Dries Olthof exposeren van 29 
maart tot en met 18 mei hun 
werk in Galerie Kunstcentrum 
Het Web in Doetinchem. Deze 
expositie met kleurrijke schilde-
rijen en prachtige beelden is een 
aanrader om te gaan bekijken.

De complete opbrengst van het eve-
nement komt ten goede aan Samen-
Loop voor Hoop en het Alpe d’Huzes 
Team. Zij zetten zich beiden in voor 
de KWF Kankerbestrijding. Samen-
Loop voor Hoop Bronckhorst is een 
lokaal wandelevenement dat jaar-
lijks (ex)kankerpatiënten in het zon-
netje zet, overledenen herdenkt en 
geld inzamelt voor wetenschappelijk 
kankeronderzoek. Een groep enthou-
siaste vrijwilligers organiseert het 
evenement dit jaar in de gemeente 
Bronckhorst op 15 en 16 juni. Het 
Alpe d’Huzes Team Bronckhorst gaat 
ruim een week eerder, op 6 juni, de 

uitdaging aan om zes keer met de 
fiets de Alpe d’Huez te beklimmen.
Deze legendarische Alpencol ligt ge-
regeld in het parcours van de Tour 
de France. Maar op 6 juni is de berg
het toneel waarop vele fietsers onder
het motto ‘opgeven is geen optie’ een
bijdrage leveren aan de strijd tegen
kanker. 
Zowel SamenLoop voor Hoop als het
Alpe d’Huzes Team kijken er naar uit
om ter voorbereiding op dit alles tij-
dens Hemelvaartsdag geld op te ha-
len en vooral ook het leven te vieren.
Waar de wandelaars en de fietsers 
in de ochtenduren kunnen genieten
van de mooie groenrijke omgeving
van Hengelo, neemt Feestival Henge-
lo daarna het stokje over vanuit het
Glazen Huis in de Spalstraat. Deze 
jongens weten wel wat een feestje is.
Al zeven jaar lang organiseren zij het
Hengelsfeest. Wat ruim zeven jaar
geleden begon als een gezellige fuif
van een groepje ‘Hengelse’ vrienden
is dit jaar zelfs uitgegroeid tot een
tweedaags evenement: Feestival Hen-
gelo. 

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 augus-
tus zullen weer diverse bekende ar-
tiesten naar het feestterrein aan de 
Zelhemseweg trekken. Maar zolang 
hoeft de liefhebber van een feestje
niet te wachten. Die is net als alle 
wandelaars en fietsers op Hemel-
vaartsdag van harte welkom in het
centrum van Hengelo.

Hengelo viert Hemelvaart 
voor het goede doel
Hengelo - Het centrum van Hen-
gelo zal tijdens de komende He-
melvaartsdag (9 mei) bruisen 
voor de KWF Kankerbestrijding. 
Die dag organiseert SamenLoop 
voor Hoop Bronckhorst samen 
met het Alpe d’Huzes Team 
Bronckhorst een dag vol vertier 
voor jong en oud. Vanaf 10.00 
uur starten er bij bar-discotheek 
De Zwaan diverse wandel- en 
fietsroutes rondom Hengelo. ’s 
Middags nemen de jongens van 
Feestival Hengelo (voorheen Hen-
gels Feest) de Spalstraat in hun 
bezit. Zij zullen vanuit een heus 
Glazen Huis het publiek muzi-
kaal vermaken met een Hengelo-
se variant van de jaarlijkse 3FM-
actie Serious Request. Bezoekers 
kunnen hier tegen betaling een 
plaatje aanvragen.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 17 maart: CVO HS1 - Quintus HS1: 23-20;
Brummen DS1 - Quintus DS1: 13-9; Achilles/Unive HA1 - Quintus HA1: 35-11;
Duiven HB1 - Quintus HB1: 24-9; Erix GC2 - Quintus GC2: 3-12; Udi ‘96 D1 -
Quintus D1: 6-4; Quintus GC1 – Gazellen, de GC1: 7- 3; Quintus D2 - Loo D1: 5-5.

H a n d b a l
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Zondagmorgen 10 maart stonden 
de eerste wedstrijden gepland maar 
uitgerekend op die ochtend waren 
de drie kunstgrasbanen bedekt met 
een verse laag sneeuw. Half acht in 
die vroege zondagochtend was de 
sneeuwruimploeg paraat om alle 
sneeuw te verwijderen zodat exact 
om 9.00 uur de eerste ballen van het 
Regiobanktoernooi geslagen werden. 
Daarna ging het, ondanks de extreme 
koude, goed tot woensdag. Rond half 
6 scheen de zon nog volop maar een 
kwartier later lag er 7 cm sneeuw op 
de tennisbanen. Een lokale sneeuw-
bui zorgde ervoor dat voor het eerst 
in de historie een speeldag geen door-
gang kon vinden.
Negen wedstrijden die opnieuw inge-
roosterd moesten worden. Maar met 
veel puzzelwerk en volop medewer-

king van alle deelnemers is dit ge-
lukt. Omdat ook nu de sneeuwploeg 
nog dezelfde avond alle sneeuw van 
de banen had verwijderd, kon de 
zon op donderdag zijn werk doen 
waardoor er donderdagavond weer 
volop getennist kon worden. Geluk-
kig bleven de weergoden de organi-
satie daarna gunstig gezind en onder 
prima omstandigheden konden zon-
dag 17 maart de finales worden afge-
werkt. Dat de deelnemers uit de hele 
regio kwamen zal sponsor Marti Bul-
ten van de Regiobank uit Steenderen 
deugd doen. “Zoals de naam van de 
bank al zegt zijn we er voor de men-
sen uit de regio. De bank die de klant 
nog persoonlijk kent,” aldus Marti 
Bulten. De deelnemers kwamen van 
Arnhem tot Aalten. Maar met name 
Het Elderink uit Hengelo was met 29 

deelnemers zeer goed vertegenwoor-
digd.

Al met al toch weer een zeer geslaagd 
tennistoernooi met enkele verrassen-
de winnaars. 
Uitslagen finales Regiobanktoer-
nooi 2013:
HD5: Louis Seesing/Leo Klein Gebbink 
– Ton Lenselink/Koos Bastiaansen 7-5, 
5-7, 7-5; HD6: Tonny Voermans/Geert 
Regelink – Rene Nijhuis/Emiel Snel-
der 6-3, 7-5; DD6: Wilhelmien Eijkel-
kamp/Hennie Visschers – Thea Hul-
leman/Rita Schepers 6-4, 6-4; GD6: 
Dianne Mullink/Tonny Voermans – 
Marion van Zijl/Martijn Derickx 6-2, 
7-5; HD7: Roeland Hendriks/Ferdie 
Meijerman - Fred Ruiterman/Peter 
van der Wal 6-2, 7-6; DD7: Hennie 
Deunk/Mieke Krowinkel – Manon 
van Kampen/Inge Prenger 6-2, 6-2; 
GD7: Brenda Corbeek/Gert-Jan Corne-
lissen – Uschi van Ooik/Tim Leferink 
7-6, 7-6; HD8: Wim Notten/Ben van 
de Pavert – Willem Hulshof/Han Nor-
der 6-4, 6-1.

Regiobanktoernooi 2013 trotseert zelfs hevige sneeuwval

Tennisclub Steenderen moest 
banen tweemaal sneeuwvrij maken

Steenderen - Vorige week is het tennisseizoen weer begonnen met het 
traditionele Regiobank 25+ dubbel tennistoernooi in Steenderen. In 
tegenstelling tot vorig jaar was het toernooi dit jaar helemaal volge-
boekt. Meer dan dat eigenlijk. Daarom was het ook des te vervelender 
dat de organiserende tennisvereniging De Nieuwe Hellewei met veel 
winters ongemak te maken kreeg.

INGEZONDEN BRIEF
D66-BRONCKHORST

OVER LOKALE DEMOCRATIE 
EN MEER

Vorden - Eens in de zoveel tijd slaat 
de vlam in de pan en keert de publie-
ke opinie zich tegen de bureaucratie. 
Opvallend vaak gaat dat om heel con-
crete situaties: het redden van een 
aangespoelde walvis, de uitzetting 
van een minderjarige asielzoeker 
waarbij de lokale school in het geweer 
komt of, zoals in Vorden, het kappen 
van een aantal bomen waardoor een 
groot deel van de dorpsgenoten de 
strijd met de gemeente aanbindt.
Je zou zeggen, zijn er geen belang-
rijkere zaken om je energie in te ste-
ken? Zoals de veranderingen in de 
zorg, de pensioenen, het WW stelsel, 
de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO) of de Centra voor Jeugd 

en Gezin (CJG). Paul Valk houdt op
20 maart a.s. een inleiding op deze
vraag in de jachtzaal van hotel Bak-
ker te Vorden. Hij wil graag met zijn
toehoorders op zoek naar de dieper
liggende oorzaken. Waarom toont
de burger zo weinig betrokkenheid
bij de grote thema’s? Ligt dat aan
de burger zelf of functioneren onze
instituties niet goed? Werken onze
democratische spelregels niet goed of
moeten politieke partijen naar zich
zelf kijken? Hij verwacht een kriti-
sche bijdrage van het publiek. 
De inleiding wordt gegeven na afloop
van de algemene ledenvergadering
van D66-Bronckhorst en begint om
21.30 uur. De vergadering zelf is niet
openbaar toegankelijk.

J.W. Drijver 
(Voorzitter D66-Bronckhorst)
Komvonderlaan 6
Vorden

Het concert wordt gehouden in het 
Kulturhus en begint om 15.30 uur.

Op 31 maart wordt het pianotrio nr. 1 
in d klein gespeeld van Mendelsohn. 
Een vrolijk stuk dat Mendelsohn 
schreef toen hij op vakantie was met 
zijn jonge vrouw. In het pianotrio 
nr. 3 van Beethoven komt duidelijk 
diens stijl naar voren. Het is een stuk 
vol onverwachte effecten en met een 
harmonische structuur. 
Wie van klassieke muziek houdt, live 
gespeeld, door een voortreffelijk trio, 
in een goede akoestische zaal, mag 

het concert op 31 maart in het Kul-
turhus in Ruurlo niet missen.

KAARTEN
Het concert begint om 15.30 uur. 

Kaarten zijn in de voorverkoop bij 
Groot Jebbink Bloemen in de Dorps-
straat en bij Everwennink (t/o de 
Supercoop) te Ruurlo en via www.
kunstkringruurlo.nl.

Paasconcert met kamermuziek 
in het Kulturhus in Ruurlo
Ruurlo - De KunstKring Ruurlo 
organiseert op zondag 31 maart, 
Eerste Paasdag, een prachtig con-
cert met kamermuziek van Men-
delsohn, Saint-Saëns en Beetho-
ven, gespeeld door het �-trio. Dit 
trio bestaat uit Peter Cramer, pi-
anist, Maarten Boasson, cellist en 
Ingrid Lubbers, violiste. Cramer 
en Boasson treden al heel lang sa-
men op en sinds een aantal jaren 
vormen zij samen met de jonge 
Ingrid Lubbers een virtuoos trio.

De Quintus D2 speelde tegen Loo D1. 
Het thuisteam had de eerste helft ze-
ker de overhand en wist de rust in te 
gaan met 5-4 voorsprong. De tweede 
helft wist het team niet meer te sco-
ren en door een onoplettendheid in 
de verdediging werd door Loo wel ge-
scoord. Toch een erg leuke en span-
nende wedstrijd. Uitslag 5-5.

De Hengelose GC1 ontmoette de Ga-
zellen GC1. Quintus speelde echt een 
top wedstrijd. De streekderby is altijd 
wat beladen en geeft een extra span-
ning. Het hele team wist hier goed 
mee om te gaan en was terecht de 
winnaar. Zowel aanvallend als verde-
digend stond het goed, met Denise als 
Women off the Match. Uitslag 7-3.

Udi ‘96 D1 trof Quintus D1 in Sport-
hal Kermisland in Arnhem. De teams 
waren zeer aan elkaar gewaagd en 
er werd door beiden goed handbal 
gespeeld, weinig balverlies en goed 
verdedigend werk. Udi was net iets 
doelgerichter in de aanval, waardoor 
de punten in Arnhem bleven, uitslag 
6-4.

In Sporthal Triominos in Duiven werd 
de wedstrijd tussen Duiven HB1 en 
Quintus HB1 gespeeld. Een verdien-
stelijke wedstrijd van het Hengelose 
B-herenteam, dat met hulp van Chris-
tian precies genoeg spelers had. Quin-
tus bleef dan wat scoren betreft wel 
achter bij Duiven, het team maakte 
het de tegenstander niet te gemakke-
lijk. Vooral in de tweede helft werd 
goed gescoord. Uitslag 24-9.

De wedstrijd Erix GC2 tegen Quintus 
GC2 werd gespeeld 
in de spiksplin-
ternieuwe Hama-
landhal in Lichten-
voorde. Quintus 
liet mooi samen-
spel zien en al snel 
werd het eerste 
doelpunt gescoord. 
Het begin van een 
mooie reeks goals, 
want Quintus was 
deze zondag echt 
op dreef. De rust-
stand was 2-6. Ook 
de tweede helft 
ging het zowel ver-
dedigend als aan-
vallend zeer goed. 
Iedereen scoorde 
en de eindstand 

was maar liefst 3-12. Met aan de kant
Jorrit Garrits, die het team super
heeft gecoacht.

Achilles/Unive HA1 ontmoette Quin-
tus HA1 in hun Sporthal Mheenpark
in Apeldoorn. De Hengelose A-heren
verloren deze wedstrijd tegen de kop-
loper in de poule, uitslag 35-11.

Quintus Heren Senioren 1 speelde te-
gen CVO HS1 in Sporthal de Wieken
in Vaassen. Het ging de eerste helft
gelijk op, goed verdedigend en aan-
vallend met druk gespeeld. Jammer
dat de heren het goede handbalspel
niet de hele wedstrijd wisten vast te
houden en de thuisclub liep uiteinde-
lijk 3 goals uit, uitslag 23-20.

In Sporthal de Bhoele in Eerbeek 
stonden de Dames Senioren 1 teams
Brummen en Quintus tegenover el-
kaar. Het lukte de dames uit Hengelo
wederom niet de punten mee naar
huis te nemen. Er was veel balverlies,
met te weinig aanvallend spel. Toch
hebben de dames tot het laatste toe
geknokt en met inzet gespeeld. Uit-
slag 13-9.

PROGRAMMA AANKOMENDE 
WEEK.
Dinsdag 19 maart: 20.00 uur Ree-
horst HS2-Quintus HS2, de Reehorst
Ede. Zaterdag 23 maart: 12.45 uur
Groessen D1-Quintus D2, Triomi-
nos Endesprong Duiven. Zondag 24
maart: 11.00 uur Quintus GC2-Reflex
GC2; 11.45 uur Quintus HB1-Udi ‘96
HB2; 12.40 uur Quintus HS2-Flyers,
the HS1; 12.00 uur Reehorst D1-Quin-
tus D1, de Reehorst Ede.

Quintus Hengelo liet veel 
punten liggen
Hengelo - Op zondag 17 maart stonden acht wedstrijden van Hand-
balvereniging SV Quintus op het programma. De D2-jeugd en het Ge-
mengd C1 team speelden in Sporthal de Kamp, zes andere teams gin-
gen op pad voor hun uitwedstrijden.

De Quintus Heren B1 maakten het Duiven HB1 niet gemakkelijk.

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



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. 

Sinds 4 mei 1946 is er veel veranderd aan de 
dodenherdenking. Iedere keer gaf een veran-
dering veel discussie. In het begin werden al-
leen de gevallen militairen en verzetsstrijders 
herdacht. Later werden hier steeds groepen 
aan toegevoegd. De joodse slachtoffers vorm-
den veruit de grootste groep. Er werd zwart-
wit gedacht: Duitsers (‘moffen’) waren slecht, 
Nederlanders waren goed. 
 
Langzamerhand werd duidelijk dat niet alle 
Nederlanders ‘goed’ waren en niet alle Duit-
sers ‘slecht’. Van veel belang is de oprichting 
van de Europese Gemeenschap geweest. Eén 
van de doelstellingen was het voorkomen 
van weer een oorlog in Europa. Deze twee 
ontwikkelingen hadden invloed op de doden-
herdenking. Natuurlijk, de individuele doden 
blijven in de herinnering van hun naasten 
voortleven. 

Door velen werd de dodenherdenking echter 
ook verbonden met het streven om oorlog in 
de toekomst te voorkomen. Bij dit streven 
hoorde een andere manier van kijken naar 
Duitsers. Dit had invloed op de 4 mei herden-
king.
 

Ook het Comité 
4 mei in Vor-
den verbindt de 
herinnering aan het verleden met een geza-
menlijke inzet voor de toekomst. Die krijgt 
o.a. vorm door aan de aanwezigen de moge-
lijkheid te bieden om ná de officiële herden-
kingsplechtigheid langs de graven van Duitse 
soldaten te lopen. 

Het lopen langs de Duitse graven is de erken-
ning dat ook nabestaanden aan de kant van 
de voormalige vijand leed ondervinden. Vorig 
jaar werd door de inwoners van Vorden mas-
saal van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
 
Vanuit joodse kring wordt tegen deze vorm 
van de 4 mei herdenking bezwaar gemaakt. 
Slachtoffers en daders dienen strikt geschei-
den te blijven. Dit protest krijgt veel media 
aandacht. 

Alles afwegend steunt de fractie van Groen-
Links de op de toekomst gerichte herdenking 
zoals die door het Comité 4 mei in Vorden 
ook dit jaar weer zal worden georganiseerd.

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Steun voor de 4 mei herdenking in Vorden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 
februari is de subsidieverordening Achter-
hoek bespaart aangenomen. Het is bedoeld 
om mensen te stimuleren om hun woning 
duurzaam te verbouwen. Maar subsidie 
dient echter meerdere doelen. Het is niet al-
leen goed voor het milieu, maar ook voor de 
economie. Met name de bouwsector kan ex-
tra werk goed gebruiken. Nieuwe woningen 
worden nog amper gebouwd. 

Ook heeft het een positieve invloed op de 
woonlasten als men zijn woning energieneu-
traal maakt of in ieder geval goed isoleert 
of van zonnepanelen voorziet. Het CBS ver-
wacht voor de komende jaren een stijging 
van de energiekosten van 6,4% per jaar. 
Niets doen betekent bijvoorbeeld dat u jaar-
lijks steeds meer geld kwijt bent aan het ver-
warmen van uw woning. Lagere woonlasten 
maken uw woning beter verkoopbaar, want 
deze wordt hierdoor beter bereikbaar voor 
geïnteresseerde kopers.

De gemeente zal u op verschillende manie-
ren regelmatig informeren wat er mogelijk 
is op dit gebied. Daartoe is, mede op initia-

tief van de VVD, een motie 
aangenomen. De gemeente 
kan dit alles doen in nauwe 
samenwerking met lokale 
bouwondernemers en in-
stallateurs.

Deze motie is met name bedoeld om de inwo-
ners van Bronckhorst beter voor te lichten, 
zodat deze keer het beschikbaar gestelde sub-
sidiebedrag wel volledig wordt benut. Doel is 
om deze regeling en de ontwikkelingen op 
het gebied van energiekosten en de mogelijk-
heden t.a.v. energiebesparing en duurzaam-
heid beter onder de aandacht brengen.

De regio Achterhoek heeft zich voorgenomen 
om in 2030 energieneutraal te zijn. Daartoe 
is nog een lange weg te gaan en aan dat doel 
kan deze subsidieregeling en uw medewer-
king een bijdrage leveren. Wij hebben de tijd 
mee, nu Den Haag de BTW op de loonkos-
ten voor het verbouwen van woningen per 1 
maart verlaagd heeft van 21 naar 6%. 
Verlaag uw woonlasten en ondersteun direct 
de economie en het milieu!
www.vvdbronckhorst.nl

vvdfractie@bronckhorst.nl

Subsidieverordening Achterhoek bespaart 2013 - 2014
Woonplezier heeft te maken met het be-
houd van voorzieningen in de gemeente, 
het onderwijsaanbod, de zorg en natuurlijk 
het naoberschap. De maatschappij veran-
dert van een verzorgingsstaat in een maat-
schappij die een beroep doet op persoonlijke 
verantwoordelijkheid,  niet alles is vanzelf-
sprekend voorhanden. Voor de gemeente 
komen er nieuwe taken bij. D66 vindt dat 
er passende ondersteuning moet zijn waar 
dat nodig is. De kunst is om met een andere 
aanpak dan voorheen het woonplezier te 
behouden of als het kan te verbeteren. Dat 
vraagt veel voorbereiden, regelen en orga-
niseren. Dat volgen we vanuit de politiek. 
Allemaal zaken waar D66 voortdurend aan-
dacht voor heeft. 

Naast plezier zijn er ook lasten. De aanslag 
gemeentelijke belastingen is op de mat ge-
vallen. In veel gevallen betaalt u als huis-
eigenaar ongeveer hetzelfde als vorig jaar. 
Maar er is wel het één en ander veranderd 
in de samenstelling van het bedrag. 

Voor veel woningen is de WOZ waarde lager 
dan vorig jaar. Om hetzelfde bedrag op te 

halen, is het percen-
tage voor de heffing 
van de Onroerende-
zaakbelasting (OZB) 
omhoog gegaan. Het VVD plan uit de ver-
kiezingstijd om de OZB te verlagen, blijkt in 
deze tijden van bezuiniging geen haalbare 
kaart te zijn.

Vanaf dit jaar kunt u de woonlasten beïn-
vloeden door het aantal keren dat u de afval-
containers aan de weg zet. Wanneer bent u 
voordeliger uit? D66 heeft het uitgerekend 
voor vier woningtypen en alle mogelijke 
container-combinaties. Daaruit blijkt dat be-
woners van een huis met een hogere WOZ 
waarde die de grootste containers vaak bui-
ten zetten duurder uit zijn dan vorig jaar.

Op onze website staan voorbeelden voor vier 
typen huizen en alle combinaties van een 
grijze en een groene container. 

Details van de berekeningen staan in de 
Notitie Woonlasten en is te vinden op de 
website die sinds kort weer in de lucht is 
(www.d66bronckhorst.nl).

d66fractie@bronckhorst.nl

Woonplezier, woonlasten

Voor de zomer van 2012 was er veel te doen over de subsidies 
aan verenigingen. Even leek het erop dat de gemeente allerlei 
subsidies zou gaan stopzetten, verenigingen waren in rep en roer 
en voelden zich overvallen. 

Na discussie is afgesproken dat er eerst nieuw subsidiebeleid 
moet komen, met voor iedereen duidelijke spelregels en met 
visie. Het college heeft dit nu klaar en het concept is vorige week 
voorgelegd aan verenigingen, die sport en culturele activiteiten 
organiseren.

Het totaalbeeld is dat er fors bezuinigd wordt. Het concept sub-
sidiebeleid staat op de website van de gemeente Bronckhorst en 
op die van de PvdA Bronckhorst. 

De PvdA is erg benieuwd wat de verenigingen vinden van de 
voorstellen. Is het u duidelijk wat het nieuwe subsidiebeleid be-
tekent voor uw vereniging? Is bekend wat de uitwerking is op de 
leefbaarheid van de kleine kernen? 

De PvdA hoort graag uw vragen, opvattingen, zorgen, alternatieve 
ideeën. Voelde u zich gehoord tijdens de informatiebijeenkom-
sten? Stuurt u een bericht naar pvdafractie@bronckhorst.nl? 
De PvdA wil het verenigingsleven versterken, juist nu! 

Met vriendelijke groet, 
Antoon Peppelman, fractievoorzitter

Subsidies aan verenigingen

De titel van het collegeakkoord is ‘Samen 
bouwen aan een betrokken, solide en duur-
zaam Bronckhorst’. Dat is mooi gezegd, maar 
hoe ziet de uitvoering daarvan eruit als we 
kijken naar de ontwikkeling naar de vereni-
gingen toe, die een aanspraak maken op de 
waarderingssubsidie. Een bericht dat ons is 
toegestuurd door een voorzitter van een ver-
eniging in onze gemeente laat zien dat de uit-
voering van het collegeakkoord ver te zoeken 
is. Door geen enkele vereniging is geklaagd 
over de bestaande waarderingssubsidie veror-
dening. Toch heeft de coalitie gemeend deze 
verordening op de schop te nemen en aan te 
passen, waarin vooral de jeugdleden binnen 
de verenigingen aan bod kwamen was het 
motto. Ons inziens is de ware toedracht een 
ordinaire bezuiniging. Terwijl bij de besluit-
vorming om een nieuwe waarderingssubsi-
dieverordening op te stellen uitdrukkelijk is 
gesteld dat het budget gelijk bleef. Door ons 
is toen al aangegeven: Waarom wijzigen als 
iedereen tevreden is en het budget toch gelijk 
blijft? Maar dat is te simpel gedacht. Want 
onder het motto de jeugd is belangrijk bouw 
je een rookgordijn op en zorg je ervoor dat 
je de condities zo aanpast dat sprake is van 
de bezuiniging. Laat duidelijk zijn: bezuini-

ging op dit budget 
was GEEN taakstel-
lende opdracht van 
de raad. Onze fractie 
zal deze gang van 
zaken zeker aan de orde stellen, zodra deze 
verordening moet worden vastgesteld. Want 
de verenigingen hebben al genoeg ingeleverd. 
Wanneer bij besturen van verenigingen de 
rek er uit is en zij het bijltje er bij neer gooi-
en… hoe zit het dan met de leefbaarheid en 
die mooie slogan? Als u ook de belangen van 
uw direct leefomgeving wilt vertegenwoordi-
gen bij de gemeente, sluit u dan aan bij onze 
lokale partij.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Waarderingssubsidie versus Collegeakkoord!

Het aantal inwoners in de gemeente Bronck-
horst loopt terug. Dat is niet nieuw natuur-
lijk. We weten het al een paar jaar. Maar 
toch…….als het dan echt gaat gebeuren, 
dan realiseer je je dat de effecten groot zijn.
Zo is nu al merkbaar dat het aantal kinde-
ren in de gemeente Bronckhorst minder 
wordt. Een gevolg daarvan is dat het aan-
tal leerlingen van scholen terugloopt. De 
schoolbesturen moeten gaan rekenen met 
dat lagere aantal leerlingen en ze moeten 
passende maatregelen nemen. In een aantal 
gevallen kiest het bestuur er voor om scho-
len samen te voegen op één locatie en daar-
mee andere scholen te sluiten. Niet direct 
natuurlijk ‘maar toch’... Dat is een ingrij-
pende beslissing met grote gevolgen, voor 
kinderen, ouders en dorpen.
Dat samenvoegen van scholen brengt met 
zich mee dat er aanpassingen van het ge-
bouw of nieuwbouw moeten worden gere-
aliseerd. Hiermee begint een nieuwe uitda-
ging. Immers de tijden zijn veranderd. Bij 
het verbouwen van een school of het volle-
dig nieuw bouwen van een school moet er 
niet alleen nagedacht worden over het les-
geven aan de groepen 1 tot en met 8, maar 
zeker ook over buitenschoolse opvang en 

dergelijke. We 
noemen dat 
een Integrale 
Kindvoorziening. Dat vormgeven aan een 
Integrale Kindvoorziening is voor onze ge-
meente nieuw. Ook voor de CDA-fractie is 
dat nieuw. We zijn dan ook bezig om zo-
veel mogelijk informatie te verzamelen en 
vooral om ervaringen van anderen te horen. 
Hiervoor hebben we, samen met andere 
betrokkenen, ook een bezoek gebracht aan 
een school in ’s Hertogenbosch. Deze Inte-
grale Kindvoorziening is gebouwd naast een 
sporthal en tussen de sportvelden. Een mooi 
voorbeeld van wat allemaal mogelijk is.

Er gaat, op het gebied van scholen, nog veel 
gebeuren in onze gemeente. Ook u zult 
daar steeds weer mee geconfronteerd wor-
den. Als u ideeën hebt over dit onderwerp 
of u hebt vragen neem dan contact met ons 
op. Wij, de CDA-fractie, weten nog lang niet 
alles over dit onderwerp. Bovendien is elke 
situatie weer anders. We kunnen het alleen 
maar goed doen als we het samen doen. Sa-
men met alle betrokkenen en samen met U.

CDA-fractie

cdafractie@bronckhorst.nl

Onderwijshuisvesting



Toch wisten Verkeijk en Wullink 
zich knap en ternauwernood te 
plaatsen voor de winnaars- ronde. 
Zeker knap was ook dat het plaat-

selijke koppel Tim Groot Roesink 
en Jasper Kamphuis zich wisten te 
plaatsen voor de winnaars- ronde. 
Vervolgens werd er na de poulefase 

gespeeld via het knock-out systeem. 
De darters werden door middel van 
loting aan elkaar gekoppeld. Na en-
kele uren en vele sapjes later werden 
de uiteindelijke finalisten bekend.
In de verliezers- ronde moesten de 
plaatselijke helden Rob Langwerden 
en Henkjan Rietman het opnemen 
tegen de uit Ede afkomstige Jaap 
Van Herwaarden en Theo Bakkenist. 
Waar Rietman en Langwerden dach-
ten de schaapjes op het droge te heb-
ben met een 2-0 voorsprong, waren 
het toch Van Herwaarde en Bakke-
nist die uiteindelijk toch knap met 
de eerste plaats aan de haal gingen 
2-3. Der 3e plaats in de verliezers-
ronde was voor het Wichmondse 
koppel Roy Weetink en Peter Berge-
voet.
In de winnaarsronde ging het in de 
finale tussen Tonnie de Jonge en Cris 
Bosveld en Cyril Hageman en Ralf 
Aalbers. De Jonge en Bosveld hadden 
van meet af aan de touwtjes stevig 
in handen. Bij de stand 3-1 leek het 
even of Hageman/Aalbers nog wat 
terug konden doen, maar hun ver-
zet was van korte duur. De Jonge en 
Bosveld schakelden weer een tandje 
bij en poetsten met maar liefst 5-1 
Hageman/Aalbers van het bod. De 
Jonge en Bosveld mogen zich in 
Wichmond een jaar lang het Darts 
Koningskoppel noemen. De strijd 
om de 3e plaats in de winnaars- 
ronde ging tussen Sandor Verkeijk/ 
Rutger Wullink en Erik Peters/Henri 
Eggink. Het duo Verkeijk/Wullink 
gingen er met het brons vandoor.

Bosveld en de Jonge oppermachtig 
in Wichmond

Wichmond - Afgelopen zaterdag 16 maart werd in een bomvol café 
Den Olde Kriet weer het Wichmond – Open Dart toernooi gehouden, 
maar liefst 41 Koppels streden om de felbegeerde beker. In de poule-
fase werd zoals gewoonlijk het kaf van het koren gescheiden, zo kreeg 
het Vordens koppel Sandor Verkeijk en Rutger Wullink een flinke tik 
over de neus van hun plaatsgenoten Gerrie Steenbreker/Willem Pierik 
en Ronald de Beus en Jeroen Tijsen.

Tonnie de Jonge en Cris Bosveld

Sander Brummelman, leerling van 
docent Henk Vruggink, beet het spits 
af. Hij speelde op zijn bariton de 
‘Slavonische Dans’. Veerle Wilborts, 
leerlinge van docent Merel Harkink, 
vervolgde op dwarsfluit met de Euro-
visietune ‘Te Deum’, met cd. Vervol-
gens speelde zij met Merel het duet 
‘Alle vöglein sind schon da’. Veerle 
gaat dit voorjaar haar A examen 
doen. Teun Engels deed de ‘Etude A5’ 
op Snaredrum. Deze leerling van do-
cent Yannick Bergevoet gaat dit voor-
jaar eveneens zijn A examen doen.
Ymkje Hellinga, docent voor AMV 
saxofoon en klarinet ging vervolgens 
verder met haar leerlingen. Eerst 
speelden Joël Klein Lebbink, Merel 
Keppels en Milan Altena de ‘Russi-
sche Dans’, ‘Cockels and Mussels’ en 

‘Old Mac Donald’ op blokfluit. Daarna 
speelde Mariko Heuvelink, een vol-
wassen leerling op klarinet, het num-
mer ‘Happy Waltz’. Yuri Wit speelde 
op klarinet ‘Home on the Range’ en 
Thijs Eggink op zijn altsax ‘The Bal-
lad of Bonnie and Clyde’. Ymkje sloot 
haar leerlingengroep af met Micaela 
Engels, Yuri Wit en Mariko Heuve-
link en zijzelf. Dit klarinetkwartet 
speelde ‘Auf dem schonem kleinen 
Apfel’ van Mozart en ‘Summertime’ 
van Gerorge Gershwin. De slagwerk-
groep met Bob Holtslag, Jeroen Vos-
kamp, Tim Borgman en Teun Engels 
op snaredrum, tenortrom en grote 
trom speelde ‘Pino’, ‘Jeugd en Toe-
komst’ en ‘Variant’. AMV leerling 
Joël Klein Lebbink speelde op blok-
fluit samen met zijn moeder Karin 

(trombone) een duet genaamd ‘Jingle 
Bells’. Daan Engels, leerling van do-
cent Ira Wunnekink, speelde op Ho-
bo ‘Prince Ali’ met cd. Ook Daan gaat 
A examen doen dit jaar. Het volgende 
duet was van de leerlingen van Rob 
van het Reve. Micaela en Wout En-
gels, moeder en zoon, op basklarinet 
en tenorsaxofoon speelden het funky 
nummer ‘Stuff Stuff’. Wout speelde 
daarna de ‘Pink Panther’ op tenorsax 
met cd. Deels geïmproviseerd en met 
mooie panteroren op zijn hoofd erbij. 
Micaela speelde op basklarinet een 
‘Bossa’. Als afsluiting van de ochtend 
speelde het leerlingenorkest achter-
eenvolgens ‘Classics from Vienna’, 
‘Romantic Choral’, ‘Can’t help falling 
in love’ en ‘Rawhide’. De voorzitter 
bedankte alle docenten met een klei-
ne paasattentie en sloot de ochtend 
af.  Natuurlijk was het een daverend 
succes in een goed gevuld Ludgerus-
gebouw waarbij iedereen zich van 
zijn beste kant heeft laten zien.

Voorspeelochtend Jubal in Vierakker

Vierakker - Op zondag 17 maart speelden de leerlingen van Muziek-
vereniging Jubal uit Vierakker-Wichmond tijdens de jaarlijkse voor-
speelochtend in het Ludgerusgebouwin Vierakker. Om half twaalf 
opende de voorzitter de ochtend.

Een impressie van een gevarieerde voorspeelochtend door leerlingen van Jubal.

Er zijn verschillende leuke spellen te
doen, ook een rit op de pony. Ieder-
een is welkom op maandag 1 april de
2e paasdag van 13.00 tot 18.00 uur. 
Tot dan!

Zoek een paasei op de 
kinderboerderij Bekveld

Bekveld - Elma Nengerman or-
ganiseert samen met twee klas-
genoten een evenement op Kin-
derboerderij Feltsigt in Bekveld: 
‘Kom naar de kinderboerderij en 
zoek een paasei!’

Elma Nengerman organiseert met twee klasgenoten een evenement op Kinderboerderij
Feltsigt.

Stichting Vier het Leven organiseert 
door heel Nederland compleet ver-
zorgde sociaal culturele activiteiten 
voor ouderen, en pakt zo op een 
positieve manier eenzaamheid aan. 
Onder het motto ‘samen uit, samen 
genieten’ zetten meer dan zevenhon-
derd vrijwilligers zich tijdens thea-
ter- en concertbezoeken in voor een 
professionele begeleiding, waarbij 
aandacht voor het individu centraal 
staat. Einddoel is het verwezenlijken 
van een sprankelende ervaring waar 
de ouderen nog lang van nagenieten.

Sinds afgelopen december is deze 
stichting ook in Hengelo en omge-
ving actief, op dit moment gaan we 
voor deelnemers uit Hengelo nog 

naar de Hanzehof, medio juni gaan
we met het Amphion in Doetinchem
samenwerken. Ook hebben we een
paar leuke voorstellingen in Theater
onder de Molen in Linde.
De kracht van Vier het Leven zit in het
maatwerk, de persoonlijke aandacht
en het wegnemen van drempels. Gas-
ten worden persoonlijk opgehaald en
weer thuisgebracht. Begeleiding, ver-
voer, entree en consumpties zijn al-
lemaal inbegrepen. Onze vrijwilligers
zijn zelf cultuurliefhebbers. Zij bie-
den de ondersteunende arm en indi-
viduele aandacht die nodig is om sa-
men te kunnen genieten. Wilt u ook
een avondje uit naar een van onder-
staande voorstellingen, of wilt u vrij-
blijvend het uitgebreide programma 
ontvangen, neemt u dan contact op
de locatie coördinator van Hengelo,
Desiree van Gorp, tel: 0575-554118. U
kunt zich ook aanmelden via het lan-
delijke nummer: 035-5245156.

Activiteiten stichting 
Vier het Leven
Hengelo - Steeds meer ouderen in 
Hengelo en omgeving ontdekken 
het gemak van stichting Vier het 
Leven.

In de Open Energie Avonden wordt 
een warme en veilige omgeving 
geboden, waarin een ieder zijn of 
haar eigen essentie kan ervaren. 
Bewust worden van eigen energie 
en hoe daar zelf mee om te gaan. 
Samen mediteren, gerichte ener-

gie-oefeningen en delen van de in-
zichten na het contact met ieders 
diepere zelf. Stap voor stap groeien 
en open bloeien. Ervaar de inspi-
ratie om in het dagelijkse leven in 
eigen kracht te staan, steeds meer 
van zichzelf te laten zien en eigen 
zielewensen te realiseren.
De Open Energie Avond wordt ge-
houden in de Spittaalstraat 30 in 
Zutphen op 29 maart van 20.00 – 
22.00 uur. 

Opgave bij hester@godisha.nl / 
(06) 45 54 49 76 of 
elly.klompenhouwer@chello.nl / 
(06) 34490700. 

Het thema op 29 maart is: ‘Leven 
vanuit je hart’.

29 maart: Open Energie 
Avond in Zutphen
Zutphen - Wie ook helemaal 
zichzelf wil zijn, meer wil leven 
vanuit het hart, innerlijke rust 
in het leven wil, beter bij zich-
zelf blijven, de kracht van bin-
nenuit wil ervaren, leren om ei-
gen ruimte in te nemen en van 
binnenuit op te bloeien? Bezoek 
dan de Open Energie Avond 
met Energetisch Therapeuten 
Elly Klompenhouwer en Hester 
Barnhoorn.
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Vorden 
vorden@weevers.nl
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Groenlo 
groenlo@weevers.nl
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Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
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Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

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

www.winnenmetweevers.nl

De heer Kloosterman uit Winterswijk wint 
mand met Achterhoekse streekproducten

De mand met streekproducten van Weevers Grafi media is maandag 
18 maart in ontvangst genomen door de heer Kloosterman. Hij is de 
februariwinnaar van de actie Winnen met Weevers!

Weevers Grafi media is een full-service grafi sch bedrijf met vestigingen 
in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zutphen en Zelhem. 
Van concept en 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 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 boerenkaas en ijs tot typische Achterhoekse nâgelholt en zure zult. 
U kunt het zo gek niet bedenken. De producten worden ambachtelijk 
en/of traditioneel bereid en zijn uiteraard afkomstig van Achterhoekse 
bodem!

Om net als de heer Kloosterman in aanmerking te komen voor deze 
mand 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.

Ga dus gauw naar www.winnenmetweevers.nl om kans te maken!

 Jan Oonk van Weevers Grafi media 
overhandigt de mand vol streek-
producten aan Herma en 
Bert Kloosterman uit Winterswijk.

WAT EEN HEERLIJKE MA(A)NDEN!

www.winnenmetweevers.nl



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Zaterdag 23 maart a.s.
GRATIS VERFRESTANTEN

af te halen bij
Harmsen Vakschilders
tussen 09.00 - 11.00 uur

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

Profiel:
 

Interesse?

 

 

Kab. Daar boekt u meer winst mee.      

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ONDERHOUD- & STORINGSMONTEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1086677

Werkzaamheden
Als allround monteur werk je met aandrijftechniek, pompen, was-
sers en mechanische sorteermachines. Tot je taken behoren het 
realiseren van preventief en correctief onderhoud van de machines. 
Het betreft een vaste baan met goede toekomst mogelijkheden

Functie eisen

systemen.

CONSTRUCTIEBANKEWERKER/LASSER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1146750

Werkzaamheden
Voor een machine fabriek in Zutphen zoeken wij een ervaren 
constructiebankwerker/lasser. Bij voorkeur heb je ervaring in de 

de gestelde kwaliteitsnorm.

Functie eisen

TIG LASSER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO1142959

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de machinebouw zoeken wij per direct 

je zelf de materialen zowel in de voorbereiding als in de afwerking

Functie eisen

PROJECTLEIDER WTB M/V
Omgeving Varsseveld - Parttime - vacaturenr. VMK1086677 

Werkzaamheden

overdracht met Verkoop tot en met het in bedrijf nemen van de 

delijk voor de organisatorische, financiële en technische realisatie 

en de juiste afstemming met klanten en partners is een noodzake-
lijke voorwaarde voor een succesvolle projectrealisatie. Daarnaast 
bewaak je het budget en zorg je dat de geleverde installaties aan 
alle overeengekomen specificaties voldoen. Belangrijke taken en 
verantwoordelijkheden in deze functie zijn sturing geven aan pro-

en voortgang project, het opstellen van financiële rapportages en 
bewaken van financieel resultaat en het beheer van projectdocu-
menten en bewaking van overeengekomen specificaties.

Functie eisen

werk.

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

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

TECHNISCH INKOPER M/V
fulltime - vacaturenr. VMK1146636

Voor onze opdrachtgever zoeken wij een technisch inkoper. 

Binnen deze dynamische functie ben je strategisch, tactisch en 

operationeel actief. Je bent verantwoordelijk voor het inkoopbeleid 

en de uitvoering hiervan. Je draagt zorg voor de meest optimale 

inkoopcondities door het voeren van contractuele onderhande-

lingen en het afsluiten van inkoopcontracten. Daarnaast verzorg 

jij het complete inkoopproces, van aanvraag tot en met levering. 

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden binnen deze functie 

zijn het zelfstandig selecteren en contracteren van leveranciers, het 

volgen van marktontwikkelingen, inkoop gerelateerde ideeën aan-

leveren voor productontwikkelingen, het bepalen en bewaken van 

voorraadniveau, het plaatsen van orders voor het primaire proces 

en het bewaken van levertijden, de administratieve afhandeling en 

verwerking en het onderhouden van contacten met leveranciers 

over leverperformance, openstaande offerteaanvragen etc.; sa-

menwerken met o.a. Werkvoorbereiding, Engineering en productie.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over HBO werk- en denk-

niveau, bij voorkeur richting Werktuigbouwkunde. Wanneer je 

beschikt over een Nevi 1, 2 of vergelijkbare opleiding is een pre. 

Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als Inkoper in een technische 

omgeving en ervaring in de machinebouw is een pre. Een goede 

beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal (zowel 

in woord als geschrift) is belangrijk. Je bent een daadkrachtig 

persoon die resultaat- en praktijkgericht te werk gaat. Je bent 

communicatief vaardig, accuraat, initiatiefrijk en sterk in het stellen 

van prioriteiten.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma. 

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

o.v.v. het vacaturenummer.

Maandaanbieding MAART

Diverse kamerbrede 

wollen tapijten
15% korting*

 * vraag naar de voorwaarden

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

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

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

www.spannevogel.nl



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 12 van
18 t/m 23 maart

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

bonusaanbiedingen
OPENINGSTIJDEN deze week

Elke avond van 18.00 tot 21.00 uur

TONINO WIT
Elke 2e fles voor de halve prijs!

Maandag t/m vrijdag
8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-20.00 uur

Start woensdag 20 maart a.s.


