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Deze week:

Berjan Morsink:
‘Wij zijn op de 
goede weg’

Marktvereniging 
neemt afscheid 
van Sterken

Vorden doet zich 
zelf wederom 
tekort

Reinier en Leonie 
steken over 
met hun winkel

Welkoop Vorden 
is klaar voor het 
voorjaar

Dash Vorden 
wint moeizaam 
in eigen huis

Dinsdag 26 maart 2013
75e jaargang no. 3

Thijs Bleumink benaderde vorig jaar 
Groot Jebbink al om tijdens de test-
dag van elektrische fietsen enkele 
auto’s te showen op het marktplein. 
Met deze samenwerking was de kiem 
gelegd voor het breed gedragen eve-
nement dat dit jaar wordt gehouden. 
In rap tempo kreeg de eigenaar van 
de Vordense fietsenzaak meer onder-
nemers enthousiast om iets moois in 
Vorden te organiseren waar iedereen 
profijt van heeft. Een gezamenlijk 
thema was ook niet moeilijk te ver-
zinnen. De deelnemers hebben alle-
maal iets met energie.
De aanjager van het evenement zal 
de spinning marathon zijn die Strada 
Sports van 12.00 tot 16.00 uur ver-
zorgt. Sportievelingen kunnen zich 
inschrijven voor de spinning mara-
thon die is opgedeeld in vier runs 
van een uur. De opbrengst van deze 
activiteit komt ten goede aan het 
Cycling Team Vorden waar Profile 
Bleumink hoofdsponsor van is. De 
teamleden zullen maandag ook op 

de fiets plaatsnemen om alvast warm 
te draaien voor de Tour for Life, een 
wielerwedstrijd waarbij renners geld 
inzamelen voor Artsen zonder Gren-
zen.
Strada Sports is niet alleen aanwezig 
om de spinning marathon in goede 
banen te leiden, maar ook om infor-
matie over energie en het menselijk 
lichaam te geven.
Bij Profile Bleumink, Groot Jebbink, 
Free-Wheel en Installatiebedrijf Jans-
sen gaat het over energie in de vorm 
van elektrische stroom. Free-Wheel 
demonstreert een elektrische drie-
wieler, Groot Jebbink elektrische au-
to’s en Profile Bleumink elektrische 
fietsen, terwijl installatiebedrijf Jans-
sen advies geeft over zonnepanelen. 
Thijs Bleumink zal die dag ook zijn 
outletshop openen.
Hij verwacht dat het een mooie dag 
zal worden: “Het wordt een grote 
happening waar als het mooi weer 
is een heleboel mensen op af zullen 
komen.” Zij hebben alle reden om 

te blijven hangen, want de Herberg 
zorgt voor hapjes en drankjes, er is 
muziek en voor de kinderen is er een 
springkussen. Zelfs de paashaas komt 
die dag een kijkje nemen.

OPGAVE SPINNING MARATHON
Iedereen kan meedoen aan de spin-
ning marathon door een mail te 
sturen naar sponsorctv@kpnmail.
nl. Een fiets kan per uur worden ge-
huurd. De kosten voor één uur be-
dragen 10 euro, voor twee uur 17,50 
euro, voor drie uur 25 euro en voor 
de volle vier uur 30 euro. Meerdere 
personen kunnen samen een fiets re-
serveren. De opbrengst komt geheel 
ten goede aan Cycling Team Vorden. 
Meer informatie is te vinden op 
www.cyclingteamvorden.nl

Zie ook de advertentie elders 
in de krant.

Ondernemers slaan de handen 
ineen voor Energiek Vorden

Vorden - Door de handen ineen te slaan brengt een groep enthousiaste 
ondernemers reuring in het dorp op Tweede Paasdag. Het marktplein 
staat op maandag 1 april tussen 11.00 en 17.00 uur in het teken van 
Energiek Vorden. Een spinning marathon, muziek, gezelligheid, in-
formatie en aantrekkelijke acties zijn de ingrediënten die Autobedrijf 
Groot Jebbink, Free-Wheel, De Herberg, Strada Sports, Installatiebe-
drijf Janssen en Profile Bleumink in petto hebben voor het publiek.

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

Deze week 
in Contact

Donderdagavond en

vrijdagmiddag 4 en 5 april

Woonadvies-
dagen bij

Helmink Wonen
Voor meer informatie 

zie elders in de krant.

Zie ook www.achterhoekagenda.nl

MEGA
store
GROENLO

van 11.00 t/m 
17.00 uur

Batterij 10 - 12  Groenlo  www.megastoregroenlo.nl

keukens • sanitair • tegels

2e Paasdag
open

MEUBEL
1 april
 2013 

2e Paasdag 



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
Goede Vrijdag en Pasen: 29 maart - 1 april 
J.J. de Kruif, Vorden (0575) 55 33 72.
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.

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

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

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-
ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 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
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag, 19.30 u. 
Heilig Avondmaal, ds. J. Kool.
Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, 10.00 u. Heilig Avondmaal, 
ds. H. Westerink. 19.30 u. Vesperdienst, ds. J. Kool.
Zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag, 22.00 u. Paasnachtdienst 
in de Dorpskerk, ds. F.W. Brandenburg.
Zondag 31 maart, Pasen, 10.00 u. ds. Kool. 19.00 u. in de 
Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt”, ds. R.J. Perk, Nijverdal.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, 19.30 u. Heilig Avondmaal, 
ds. F.W. Brandenburg.
Zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag, 22.00 u. Paasnachtdienst 
in de Dorpskerk, ds. F.W. Brandenburg.
Zondag 31 maart, Pasen, 10.00 u. ds. F.W. Brandenburg. 
19.00 u. in de Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt”, 
ds. R.J. Perk, Nijverdal.

Protestantse gemeente Wichmond
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag, 19.30 u. Heilig 
Avondmaal, ds. Deddie v. Alphen.
Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, 19.30 u. ds. Marianne 
Benard, Lemelerveld.
Zondag 31 maart, Pasen, 10.00 u. ds. Deddie v. Alphen.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 28 maart, Witte Donderdag, 19.00 u. Eucharistie-
viering, Locatie H. Joseph, Lochem.
Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, 19.00 u. Woorddienst.
Zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag, 20.00 u. Eucharistieviering.
Zondag 31 maart, Pasen, 9.30 u. Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, 15.00 u. Kruiswegviering, 
A. Roelofs, m.m.v. Koorleden.
Zaterdag 30 maart 22.00 u. Paaswake, Eucharistieviering, 
Zandbelt, m.m.v. Dames-/Herenkoor.
Zondag 31 maart, Pasen, 10.00 u. Woord- en communieviering, 
Groep 1, m.m.v. Herenkoor.

Weekenddiensten

KOFFERBAK-
MARKT 

STEENDEREN
Zaterdag 11 mei 

aanmelden en info 
www.beuseker.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

NIEUWE WINKEL 
 OPENINGS VOORDEEL!

VIERT FEEST!
Let deze week goed op uw brievenbus! Ter  gelegenheid 
van de heropening van onze nieuwe winkel  ontvangt u 
deze week 12 waardebonnen. Heeft u de waardebonnen 
niet ontvangen? U kunt deze ook in onze winkel ophalen.

De waardebonnen zijn geldig van 26 maart t/m 8 april.
Burg. Galleestraat 6a. Tel. 0575-550850

Dagmenu’s 27maart t/m 2 april
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 27 maart
Bospaddenstoelensoep / Zuricher geschnetzeltes met rösti en 
rauwkostsalade. 

Donderdag 28 maart
Sukadevlees met aardappelpuree en rode kool / Tiramisu met 
slagroom.

Vrijdag 29 maart
Mosterdsoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente.

Zaterdag 30 maart (alleen afhalen / bezorgen)
Saté van kipfilet met pindasaus, frites en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom. 

Maandag 1 april
Tomatenbouillon met pasta / Babi pangang met nasi en rauw-
kostsalade. 

Dinsdag 2 april
Wiener schnitzel met frites en groente / IJs met slagroom.

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

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

Sieradenreparaties
Atelier Henk Eggersman

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

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding! 
Nieske Pohlmann (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

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

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

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

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:
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KEURSLAGERTROTS

Lamsfilet

met GRATIS verse pesto

SPECIAL

Two ribs

100 gram 460

VLEESWARENKOOPJE

100 g rosbief + 150 g filet

samen 398

KEURSLAGERKOOPJE

Paashaasjes

3 stuks 600

Grillworst 
poesta of naturel

hele voor 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

GRILLSPECIALITEIT

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 
vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, 
na het overlijden van

ANTOON STEENBERGEN BUUNK

 Kinderen
 Klein- en achterkleinkinderen

Zelhem, maart 2013

’t Is Oranje,’t blijft Oranje! 
Het bestuur van de Oranjevereniging 
Vorden nodigt hierbij alle leden en mee-
werkende vrijwilligers en verenigen uit tot 
het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 9 APRIL 2013

De vergadering begint om 20.00 bij Hotel Bakker (Tuinkamer) te Vorden.

AGENDA:

De Oranjevereniging Vorden is naarstig op zoek naar enkele bestuurs-
leden!

Uw aanwezigheid, en in het bijzonder die van de meewerkende vrijwil-
ligers en verenigingen op 30 april, stellen wij daarom zeer op prijs.

01. Opening
02. Notulen vorige vergadering
03. Ingekomen stukken/medede-

lingen
04. Verslag Penningmeester
05. Verslag Kascommissie
06. Jaarverslag Secretaris

07. Aftredend en niet herkiesbaar 
Robert Kater

08. Werven van nieuwe bestuurs-
leden

09. Programma bestuur 
Koninginnedag 2013

10. Rondvraag
11. Sluiting

Je moet weten, we zullen je niet vergeten.

De grote belangstelling van velen, in welke vorm 
dan ook, na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame pa en geweldige opa

Gerrit Beerning

heeft ons nogmaals doen beseffen dat hij veel voor 
ons en anderen heeft betekend.

Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.

Annie Beerning, kinderen en kleinkinderen

Uitvaartverzorging

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

www.entoenuitvaartverzorging.nl
Ongeacht wel of geen verzekering.

Nooit meer je warmte
Nooit meer je adem
Nooit meer je lach
Nooit meer je grapjes
Nooit meer je goede raad
Nooit meer even kijken hoe het met opa gaat
Voor jou nooit meer de pijn, pa rust nu maar zacht
Pa wij zorgen goed voor ma.

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een 
bevrijdend gevoel dat zijn lijden nu voorbij is, geven 
wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en opa

Joseph Antonius Eulink
Jos

echtgenoot van Elisabeth Maria Reulink

* Vorden, 4-8-1932  † Hengelo Gld., 24-3-2013

Lies Eulink-Reulink

Liesbeth en Tonny Lubbers
 Joyce
 Kelly en Stein

Brigitte en Geraldo Nijenhuijs
 Erwin en Suzanne
 Irene

Jos en Gerdien Eulink
 Gineke en Johan
 Niels en Daphne
 Monique en Jesper

Vincent en Paulien Eulink
 Tim
 Remco
 Jordy

René en Marian Eulink
 Iris 
 Niek

Rozenhoflaan 19, 7255 AS Hengelo Gld.

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Eyck,  
de medewerkers van de Longafdeling van het 
Gelre Ziekenhuis en het team van Sensire voor 

de liefdevolle en fantastische verzorging.

De gezongen uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 
30 maart om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 
te Hengelo Gld. Aansluitend zal de begrafenis 
plaatsvinden op het Parochiekerkhof aan de 
Zelhemseweg.

In memoriam

24-3-2003 24-3-2013

Ben Wijs

Voor altijd in ons hart

familie Wijs

Leuke paasboeketten vanaf € 5,00
Verse voorjaarsbloemen
(met o.a. tulpen, amaryllis en anemonen)
per bos € 1,95 3 bossen voor € 5,00
Rozen 10 takken € 1,95

3 bossen voor € 5,00
3 bossen bloemen of planten 

Iedere week voor maar € 5,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

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

Wij zijn door familieomstandigheden ruim 
vier weken gesloten geweest. 

Wij willen de draad weer oppakken en 
daarom zijn wij vanaf zaterdag 30 maart 
weer voor u als vanouds beschikbaar.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!



Frits Barendsen: ‘Wij zijn al eerder 
met Bulten Techniek in gesprek ge-
weest en vrij recent opnieuw. Dat 
heeft er toe geleid dat wij het bedrijf, 
behalve het onroerend goed, hebben 
overgenomen. Voor de klanten ver-
andert er in praktisch opzicht weinig. 
Wel gaan de producten van Bulten 
Techniek naar onze vestiging aan de 
Zutphenseweg ‘, zo zegt hij. Tijdens 
het proces van samenvoeging wordt 
gewoon doorgewerkt op de huidige 
adressen en blijft wat de klanten van 
Bulten Techniek betreft, Erik Bulten 
het vertrouwde gezicht en aanspreek-
punt. Frits Barendsen: ‘De gemaakte 
(onderhoud) afspraken lopen gewoon 
door. Door de jarenlange ervaring 
van beide bedrijven kunnen we voor 
klanten en bedrijf spreken van een 
win- win situatie.
Een aantal producten die voorheen 
bij Bulten Techniek verkrijgbaar 
was, wordt ook overgeheveld naar 
het adres aan de Zutphenseweg 15. 
Dat betreft onder meer tuin, bos 
en parkmachines van het bekende 

merk Stihl. Verder wordt het bedrijf 
uitgebreid met activiteiten zoals het 
maken van waterbronnen, aanleg 
beregening, onderhoud aanhangwa-
gens en het verhuren van diverse ma-
chines. Ook fungeert Barendsen en 
Bulten Techniek als VCA keurings-
bedrijf. Elk apparaat, zoals bijvoor-
beeld kettingzagen, cirkelzagen e.d. 
, dat wij verkopen c.q verhuren moet 
namelijk aan bepaalde keuringseisen 
voldoen’, zo licht Frits toe.

Verder aan de Zutphenseweg 15 het 
bestaande assortiment, zoals kachels, 
gereedschap, ‘doe-het-zelf ‘produc-
ten, noem maar op. En niet te verge-
ten rond de jaarwisseling, de verkoop 
van vuurwerk. Frits Barendsen: ‘ In 
tegenstelling tot ons normale assor-
timent, waarvan de verkoop door de 
crisis, zoals in geheel Nederland het 
geval is, wat is terug gelopen, blijft 
de omzet van vuurwerk al een paar 
jaar op hetzelfde niveau. Wel zien we 
qua verkoop verschuivingen richting 
het siervuurwerk. De veiligheidseisen 

worden jaarlijks wel strenger . Jam-
mer dat er zoveel illegaal vuurwerk 
vanuit Duitsland en België ons land 
binnenkomt. Nogmaals wij zijn tot 
dusver tevreden over de omzet’, zo 
zegt Frits.
De naam ‘Barendsen’ is in het ‘Vor-
dense’ niet weg te denken. Het is hier 
al ruim twee eeuwen een bekende 
naam. In 1802 stond op de huidige 
plek aan de Zutphenseweg een sme-
derij dat toebehoorde aan een zekere 
Muidema. Het bedrijf werd in dat jaar 
overgenomen door Hendrik Barend-
sen die getrouwd was met een doch-
ter van Muidema. Vervolgens ging 
het bedrijf door de jaren heen telkens 
van vader op zoon Barendsen over. 
Op gegeven moment werd het zelfs 
door drie broers gerund: Jan, Atte en 
Hendrik Barendsen. Na het overlij-
den van Jan gingen de beide andere 
broers gezamenlijk verder. Begin 
zestiger jaren nam Henk Barendsen 
(vader van Frits) het bedrijf over. Mo-
menteel is het gesplitst in drie onaf-
hankelijke zaken Barendsen te weten 
Barendsen Etos (Annet Barendsen), 
Barendsen Staal (Hendri Barendsen) 
en Barendsen Tuin en Park (Frits Ba-
rendsen). En dat laatste voortaan als 
het ‘vernieuwde’ bedrijf Barendsen 
en Bulten Techniek.
Op 18 en 20 mei is er aan de Zutphen-
seweg 15 ‘open huis’.

Vanaf heden ‘vernieuwde’ bedrijf Barendsen en Bulten Techniek

Frits Barendsen: ‘Voor klanten 
en bedrijf win-win situatie

Vorden - Frits Barendsen van de firma ‘Barendsen Tuin en Park’ en 
Erik Bulten van ‘Bulten Techniek’ hebben afgelopen week bekend ge-
maakt dat beide bedrijven op één adres, Zutphenseweg 15 worden 
samengevoegd. Dat betekent tevens dat de beide namen opgaan in 
‘Barendsen en Bulten Techniek’. Erik Bulten is destijds met een eigen 
bedrijf op het Hoge gestart en heeft daarna aan de Ruurloseweg een 
nieuw pand gebouwd.

Frits Barendsen (links) en Erik Bulten.

Woensdag 27 maart
9.00 uur  De hobbyclub
13.30 uur Bridgeclub Vorden
15.30 uur Muziekschool - lessen
19.30 uur Huurdersvereniging, jaar-
vergadering
20.00 uur Repetitie Knupduukskes
20.00 uur Repetitie Excelsior

Donderdag 28 maart
9.00 uur De hobbyclub
14.30 uur PCOB clubbijeenkomst

15.00 uur Volksdansclub
19.30 uur Cursus Mindfullness
19.30 uur Repetitie De Harmonie

Vrijdag 29 maart
21.30 uur Jeugdfeest ABC’tje

Dinsdag 2 april
10.00 uur Koersbal - SWV
14.00 uur Bingo - ANBO
19.00 uur Yogalessen

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

Dat gebeurde met leerlingen van 7 
scholen: Bekveld en Piersonschool  
uit Hengelo en de school uit Varssel, 
de Dorpsschool en De Vordering  uit 
Vorden, De Meene uit Zelhem en De 
Akker uit Steenderen.
Het thema van deze landelijke boom-
plantdag luidde ‘Bomen maken ge-

zond’. Om dat nog wat te benadruk-
ken, kregen de bijna 160 leerlingen
allemaal een appel. Het fruitbedrijf 
Horstink uit Steenderen zorgde
hiervoor. Bruna stelde belangeloos 
enkele prijzen beschikbaar voor een
prijsvraag waaraan de deelnemende
leerlingen konden meedoen.

Boomplantdag 2013

Vereniging Bomenbelang plantte vorige week woensdag op de natio-
nale boomplantdag samen met ‘t Onderholt, de hoveniers Inhetgroen
en Piek Zweverink en boomverzorgingsbedrijf Velhorst Groot Groen
op 4 locaties in de gemeente Bronckhorst boompjes:  in Vorden aan de
Van Lennepweg (zie foto) en de Schuttestraat (in de buurt van Linde),
in Halle aan de Pluimersdijk en in Steenderen bij Aviko.

Foto: Rob Schmitz

Dit willen we natuurlijk niet onop-
gemerkt voorbij laten gaan. Op de 

dag dat we feestelijk gedenken hoe 
onze Heer en Heiland Jezus Christus 
de dood versloeg en het leven tot in 
eeuwigheid voor ons verwierf wil-
len we mooie, bekende en geliefde 
Paasliederen zingen. 

Het wordt dus een Paasjubel. Alle 
reden om erbij aanwezig te zijn.

Paasjubel ‘Vorden Zingt’!
Vorden - Aanstaande zondag 31 
maart om 19.00 uur is er in de 
Dorpskerk van Vorden weer een 
zangdienst. Het is deze keer dus 
op de avond van de eerste Paas-
dag.



GEZOCHT

DIVERSEN

CURSUSSEN

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.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

‘De tuinen van de Wiersse

(www.dewiersse.nl) staan in

het teken van vroege stinzen-

planten en verwilderde bol-

len: elke do. en iedere 1e za.

van de maand vertrekken om

10.30 uur (en op do. 9 mei

tevens om 14.30 uur) rond-

leidingen zonder afspraak.

Groepsbezoek op afspraak:

0573-451409 of wiersse@

xs4all.nl. Honden worden niet

tot de tuin toegelaten.’

Woonadviesdagen bij Helmink 

Wonen. Met vele demonstra-

ties. 4 April vanaf 19.00 uur en 

5 april a.s.

Parketfabriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel 

in hoogwaardige parketvloeren en aanverwante pro-

ducten. Voor uitbreiding van de werkzaamheden zijn 

wij op korte termijn op zoek naar een gemotiveerde, 

full time

Machinaal houtbewerker
De werkzaamheden bestaan uit:

-

machines (met name 4-zijdige schaafmachines) 

allerlei bijkomende werkzaamheden

Gevoel voor hout is een pre

Veiligheidscertificaat voor een heftruck is een pre

Wij zoeken iemand met:

-

digheid

Reacties binnen 14 dagen een sollicitatiebrief met c.v. 

naar: Parketfabriek Lieverdink bv

 Logistiekweg 3

Tel. 0314-340563

Fax 0314-326475

www.lieverdink.nl

info@lieverdink.nl

Te huur: woning voor 1 a 2 

personen. H. Weenk, Schut-

testraat 12 in Vorden. Tel: 

0575 - 556659

Nationaal Museumweekend

6 en 7 april vanaf 11.00 uur

Marktstraat 6  Hengelo Gld.

Doe het museum met 50%

korting en boekenmarkt met

honderden boeken voor € 1,-

www.museum40-45.com

Gastouder in Hengelo heeft 

nog plaats voor opvang van 

kinderen. Ook flexibele en bso 

opvang. Inge Arendsen Tel: 

0575 462371

- Schade, Expertise en Reparatie

- APK keuring

- Verkoop nieuwe Fiat-modellen

- Autoverhuur

- Wisselende voorraad occasions

Profiteer nu van het 

voordeel op de: 

Fiat Panda 

Fiat 500 en Fiat 500L

Fiat Punto

en de ruim 40 occasions

autobedrijf teger b.v. 
Stationsstraat 18 - Postbus 46 - 7260 AA Ruurlo

telefoon 0573 - 451426 - telefax 0573 453476

www.fiatteger.nl - info@fiatteger.nl

Fiat Paas Show!
2e paasdag geopend

11.00 tot 17.00 uur

en voor de kids een 

leuke paasverrassing

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

�

Like ons op Facebook Etos Barendsen Vorden

OOK AL LENTEKRIEBELS?
Het voorjaar komt er weer aan, maak dus 

even tijd voor jezelf, om het gezicht weer lek-

ker op te frissen en te laten verwennen!!

Boek in de maand april een heerlijke gezichts-

behandeling in onze schoonheidssalon en 

krijg een gratis hand- of voetmassage!

Schoonheidssalon
Double Beauty

Te koop: prima kwaliteit

rondebalen kuilgras/hooi.

Keuze uit 1e of 2e snede. Wim

Kornegoor Holtslagweg 4,

Baak tel.06 20801930
Wilt u FRANS leren?of uw

kennis opfrissen voor de

vakantie?Neemt u contact op

met Mw. Rietman

0 6 - 5 0 2 9 3 9 2 8 o f

erietman@lijbrandt.nl

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

Het is Lente, wij hebben mooie 

speciale tulpenvazen, prach-

tige vogels uit Zimbabwe en 

nog veel meer!! Kom in onze 

Wereld Winkel Vorden.

* welkomstdrankje

* 2 blini’s met gerookte zalm en
gepocheerd ei

óf
* charcuterie

  *  kalfsgebraad met paddestoelensaus
óf 

*  roastbeef met rose pepersaus
(met drie groenten en drie aardappelgarnituren)

*  wentelteefje van paasbrood met kaneelijs
óf

 * Gravinne-sorbet

Stationsweg 24 - 7251 EM Vorden – Tel. 0575-551227

. . .HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN

Eerste Paasdag
van twaalf tot zes:

PAASBRUNCH á € 29,50

Weeversplasweg 1, Hengelo Gld.
info@ekovleesboerderij.nl

www.ekovleesboerderij.nl

Opruimingsdag Diverse hob-

byartikelen voor een lage prijs.

Op de niet afgeprijsde artikelen

15% korting i.v.m. ons 12 1/2

jaar bestaan. Dinsdag 2 april

en zaterdag 6 april van 9.30

tot 15.30 uur. Groenloseweg

37, 7261 RM Ruurlo. 0573-

491261

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Vrijdagavond 5 april om 20:00 

h. in het Dorpscentrum in Vor-

den: ‘Zilveruitjes en Augurken’. 

Een toneelstuk in dialect door 

de toneelgroep van buurtver-

eniging “De Veldwijk”. Toe-

gang € 5,- (voor kinderen in 

de basisschoolleeftijd gratis). 

U bent van harte welkom, ook 

als u niet in buurtschap Veld-

wijk woont!

Het is Lente, wij hebben mooie 

speciale tulpenvazen, prach-

tige vogels uit Zimbabwe en 

nog veel meer!! Kom in onze 

Wereld Winkel Vorden.

Deze huisschilder heeft tijdelijk wat minder werk, en wil wel even

voor wat minder werken, Tarief € 28,--, inclusief BTW. Belt u met

06-21586660 voor een offerte. Hartelijke groet, V. Koeslag



Op zaterdag 6 en zondag 7 april is er 
een Voorjaarsshow bij Rouwenhorst 
Bos- en Tuinmachines van diverse 
tuinmachines aan de Zwarteveenweg 
in Barchem. Tijdens de show is het 
bedrijf op beide dagen van 10.00 tot 
17.00 uur geopend.
In het assortiment maaiers vindt 
u modellen voor iedere tuin en ge-
bruiker, van elektrische maaiers tot 
smalspoortrekkers. Maar ook diverse 
andere tuinmachines zoals onder 
andere. heggenscharen, bosmaaiers, 

trimmers en kettingzagen. Elke ma-
chine is gemaakt om uw werkdag 
gemakkelijker te maken en een fan-
tastisch gazon op te leveren. Voor een 
goede beluchting en het verwijderen 
van onkruid en mos in het gazon 
is het belangrijk het gras minimaal 
eenmaal in het maaiseizoen te ver-
ticuteren. Een verticuteermachine is 
bij Rouwenhorst te huur en te koop.

SERVICE AAN HUIS
Onderhoud en reparatie worden uit-

gevoerd door eigen, gespecialiseerde 
vakmensen. Voor kleine storingen 
en reparaties heeft Rouwenhorst een 
compleet ingerichte servicebus waar-
mee eventueel bij de klant de storing 
ter plekke opgelost kan worden.

Tijdens de Voorjaarsshow is tevens 
Welkoop Vorden aanwezig met plan-
ten en tuinmeubilair, de firma Hek-
kelman uit Laren met speciale trap-
pen voor onder andere snoeiwerk-
zaamheden en magazine De Naober.
Rouwenhorst Bos- en Tuinmachines, 
Zwarteveenweg 1-b, Barchem, 
tel. 0573-258094 of 
rouwenhorst.barchem@gmail.com
Voor meer informatie
www.rouwenhorstbarchem.nl

Zaterdag 6 en zondag 7 april

Voorjaarsshow Rouwenhorst
Bos- en Tuinmachines

Barchem - Een goede service, een gemoedelijke sfeer en klantvrien-
delijkheid staan bij Rouwenhorst Bos- en Tuinmachines hoog in het 
vaandel. Door gespecialiseerde vakkennis en jarenlange ervaring zijn 
ze in staat u een goed advies te geven en uw tuinmachines, van welk 
merk dan ook, vakkundig te repareren en te onderhouden.

Yvonne en Gerrit Rouwenhorst samen met (v.l.n.r.) hun medewerkers Lars Pardijs, Harrald Lebbink en Martijn Numan.

Hij is voor het eerst opgeroepen bij 
het Nederlands elftal voor de WK-

kwalificatiewedstrijden tegen Est-
land en Roemenië. Vilhena, pas 18
jaar en dit seizoen vaste waarde voor
Feyenoord Rotterdam, was 5 jaar 
geleden nog te bewonderen op het
Wim Kuijpertoernooi. Het talent van
de toen 12-jarige Vilhena was toen al
zichtbaar.

De toppers van toekomst zijn aan-
komende zomer weer in Vorden te
bewonderen. Kom deze talenten be-
kijken op 16, 17 & 18 augustus op het
Wim Kuijpertoernooi.

Tony Vilhena: 
van Kuijpertoernooi tot 
international
Vorden -  Op het Wim Kuijper-
toernooi worden sterren gebo-
ren. Spelers als Clarence Seedorf 
en Patrick Kluivert zijn voorbeel-
den van spelers die in hun jonge 
jaren een balletje hebben getrapt 
op de Vordense voetbalvelden. 
Ook de naam van neo-internatio-
nal en Feyenoordrevelatie Tony 
Vilhena kan daar aan worden 
toegevoegd.

Dit jaar zal het thema ‘Nieuw leven’ in 
de verschillende vieringen aan bod ko-

men. Om 22u zullen jongeren en bege-
leiders zich verzamelen bij de Hervorm-
de kerk, Dorpsstraat 16 in Wichmond.
Via Warnsveld en Eefde lopen ze uitein-
delijk naar De Wijngaard, Wilhelmina-
laan 3 in Zutphen lopen. Hier sluiten ze
om 8u de Wandelwake af met een ont-
bijt. Voor meer informatie, aanmelden
voor de wandeling of het ontbijt kunt u
zich wenden tot diaconaal jeugdwerker
Jantine Groenewold. Zij is bereikbaar 
via djw.zw@live.nl en telefonisch via
06 46726613.

Wandelend naar Pasen
In de nacht van 30 op 31 maart zal 
er rondom Wichmond, Warns-
veld, Eefde en Zutphen een Wan-
delwake plaatsvinden voor jonge-
ren vanaf 12 jaar. De Protestantse 
kerken uit deze gemeenten or-
ganiseren deze Wandelwake dit 
jaar voor de 5e keer, omdat wij 
geloven dat de Paasnacht anders 
is dan andere nachten.

Rond 10.00 uur kwamen de leer-
lingen de zaal binnen waar zij voor 
de aanwezige bewoners een aantal 

liedjes zongen, een gedichtje hebben 
opgezegd en aan iedereen een leuke 
verrassing overhandigden. Wederom 

een zeer geslaagde ochtend waar ie-
dereen volop van genoten heeft.
Op www.devordering.nl staan naast 
foto’s van dit bezoek, ook foto’s van 
diverse andere activiteiten en kunt u 
tevens allerhande informatie lezen 
over de school.

Leerlingen ‘De Vordering’ brengen 
paasgevoel bij bewoners ‘De Wehme’

Vorden - Geheel volgens traditie, brachten de leerlingen van basis-
school ‘De Vordering’ op donderdagochtend 21 maart jl. met een mooi 
versierde palmpaasstok een bezoek aan de bewoners van ‘De Wehme’.

Bronckhorst Noord

Zaterdag 30 maart 2013
19:00 Live Muziek in de Keuken van Hackfort Vorden

Zondag 31 maart 2013
11:00 Paaslunch op Hackfort met  

Natuurmonumenten Vorden
13:00 Paas high tea bij Brasserie Lettink Vorden
18:00 Paasdiner op Hackfort Vorden
19:30 Paasvuur evenement Kranenburg Kranenburg

Maandag 1 april 2013
11:00 Paasshow bij Helmink Wonen Vorden
11:00 ENERGIE(K) VORDEN Vorden
11:00 Paaslunch op Hackfort met  

Natuurmonumenten Vorden
12:00 Koopzondag Meubelzaken Vorden
13:00 Paas high tea bij Brasserie Lettink Vorden
18:00 Paasdiner op Hackfort Vorden



Wilma Berns, Ouderenadviseur van 
de Stichting Welzijn Vorden: ‘ ‘Toen 
wij in de krant lazen over dit project 
hebben wij in Nijmegen een Repair 
Café bezocht. We vroegen ons toen 
af, zouden we zoiets ook in Vorden 
‘handen en voeten’ kunnen geven? 
Vervolgens hebben we besloten om 
als Stichting Welzijn Vorden, dit 
hier ook op te starten en wel iede-
re tweede zaterdag van de maand 
(11.00 tot 14.00 uur) behalve in de 
maanden juli, augustus en decem-
ber’, zo zegt ze. Het project omvat 
vier categorieën te weten: elektrisch/
techniek, houtbewerking/speelgoed, 
computers en kleding/textiel. In het 
Stampertje zijn straks circa 20 des-
kundige vrijwilligers en de benodig-
de gereedschappen aanwezig om al-
lerlei kleine reparaties uit te voeren. 
Gerben Sterringa, bestuurslid Stich-
ting Welzijn Vorden: ‘We hebben 
het hier wel over kleine reparaties, 
die hooguit 15 tot 20 minuten tijd 
vergen. De reparaties zijn gratis. Iets 

wat kapot is (lampje,zekering e.d.) 
dat vervangen dient te worden, moet 
men natuurlijk wel zelf betalen. 
Spullen worden langer bruikbaar 
gemaakt en hoeven niet weggegooid 
te worden. Dus goed voor het milieu 
en wat de gemeente Bronckhorst 
hoog in het vaandel heeft staan, 
het bevordert de duurzaamheid’, zo 
zegt hij. Iedereen kan een beroep 
doen op Repair Café. Wilma Berns 
daarover: ‘Wij hopen als Stichting 
Welzijn natuurlijk ook dat er tus-
sen de bezoekers sociale contacten 
ontstaan’. 
Het concept Repair Café is bedacht 
door Martina Postma uit Amster-
dam. Zij zet zich al sinds 2007 in 
het bijzonder in voor het vermin-
deren van de hoeveelheid afval die 
wij met zijn allen produceren. In 
2010 organiseerde zij in Amsterdam 
op verschillende locaties in totaal 
tien Repair Café bijeenkomsten. Die 
trokken steeds meer belangstelling 
van mensen uit het hele land en van 

de media. In mei 2010 heeft Martine 
Postma daarom een project bedacht 
om het Repair Café in heel Neder-
land voet aan de grond te geven. Zij 
stelde zich ten doel om reparaties als 
logische activiteit terug te brengen 
in de samenleving, reparatiekennis 
in buurten te behouden en te ver-
spreiden. Voorts de sociale cohesie 
in buurten te bevorderen door men-
sen met heel verschillende achter-
gronden en drijfveren met elkaar in 
contact te brengen in het kader van 
een inspirerend en laagdrempelig 
evenement. Gerben Sterringa: ‘Re-
pair Café is tot op heden een ‘grijze 
vlek’ in Vorden en Bronckhorst en 
volgens mij zelfs in de gehele Ach-
terhoek. Het is absoluut geen con-
currentie voor plaatselijke onderne-
mers, het gaat gewoon over kleine 
reparaties’, zo stelt hij. Martina Post-
ma geeft er nog een andere uitleg bij: 
‘ Repair Café beconcurreert niet de 
professionele reparateur maar eer-
der de fabrikant die wil dat je oude 
spullen weggooit en nieuwe koopt. 
Bezoekers in het Repair Café leren 
dat spullen veel vaker makkelijker 
gerepareerd kunnen worden, dan zij 
misschien denken’. Wil men weer 
weten of zich aanmelden als vrijwil-
liger zie website: w.berns@sswb.nl 
of 0575-553159 of 06- 22929630.

Nieuw voor Vorden en Bronckhorst: 
Repair Cafe
Vorden - Zaterdagmorgen 11 mei wordt in zaal ’t Stampertje (Dorpscen-
trum) het Repair Café geopend. Geen gewoon café, hoewel dit woord 
wel duidt op een ontmoetingsplek en dat ook is. Het woord Repair is 
afgeleid van repareren. Repair Café is dus in feite een evenement dat 
draait om repareren. Mensen kunnen daar terecht om dingen te laten 
repareren. Moet men even op de beurt wachten dan is er gelegenheid 
om een kopje koffie te drinken of een babbeltje met elkaar te maken.

De monumentale meerstammige 
kastanje die tot voor kort aan het be-
gin van de Stationsstraat (vlakbij de 
rotonde) stond, is geschiedenis. De 
boom is gekapt. Er komt geen andere 
boom voor in de plaats.
Ruim een jaar geleden (eind 2011) 
vroeg de eigenaar een kapvergun-
ning aan voor deze boom. Ondanks 
bezwaren kreeg hij die uiteindelijk. 
Toch werd de kapvergunning niet ge-
bruikt. De oorspronkelijke aanleiding 
was namelijk vervallen.
Vereniging Bomenbelang hoopte 
daarom dat de kastanje, die enkele 
jaren geleden nog verankerd is, be-
houden kon blijven voor Vorden. 
De boom was vanaf de Ruurloseweg 
en vanaf bijvoorbeeld De Bleek al op 
grote afstand te zien.
De hoop werd nog gevoed door de 
mededeling van de gemeente dat 
de kapvergunning op 28 februari jl. 
verliep. Die datum bleek later niet te 
kloppen.
Inmiddels vond de eigenaar een 
nieuwe aanleiding om de kastanje 
toch te kappen: een schadeclaim van 
de buurman vanwege verstoppingen 
van het riool.
Dat argument, wat vaker gebruikt 
wordt om bomen weg te krijgen, is 
echter niet vol te houden. Als er pro-
blemen met de riolering zijn, moet 
het riool aangepast dan wel vervan-
gen en/of verlegd worden.
De wortels van bomen kunnen alleen 
voor verstoppingen in het riool zor-
gen als dat riool kapot is of scheuren 
vertoont. De wortels maken daar dan 
gebruik van. De boom is niet de ver-
oorzaker van het probleem.

Prettig voor de eigenaar dus dat de 
gemeente een fout gemaakt heeft 
met de data. Niet 28 februari maar 
5 juli is de datum waarop de kapver-
gunning verloopt. Dat had te maken 
met de bezwaren die destijds tegen 
de kapvergunningen ingediend zijn. 
Daardoor werd de kapvergunning 
pas later onherroepelijk. Dat de aan-
leiding nu een andere is dan destijds 
bij de aanvraag en dat de nieuwe re-
den voor kap zeer discutabel is, is een 
hard gelach voor iedereen in Vorden 
die van volwassen en fraai ogende 
bomen houdt. Het huidige zeer kale 
centrum is nu nog wat kaler gewor-
den.

Groenkenners schatten de waarde 
van de omgekapte kastanjeboom 
aan de Stationsstraat op circa 30.000 
euro. Sommige gemeenten storten 
bij het kappen van bomen de waarde 
van die bomen in een bomenfonds, 
waaruit de kosten van nieuwe ver-

vangende bomen betaald worden. In
Bronckhorst gebeurt dat (nog) niet.
Zo’n fonds is een goede uitwerking
van groenbeleid en zorgt er voor dat
inwoners van de gemeente zich be-
wust worden van de waarde van bo-
men. Die speelt nu geen enkele rol.

De kap in de Stationsstraat gebeurt 
vond net plaats voordat het broedsei-
zoen begint en formeel niet gekapt
mag worden (15 maart tot 15 juli).

Het was voor Vereniging Bomenbe-
lang de tweede zwarte bladzijde van
dit nog redelijk prille 2013. In plaats
van bezig te zijn met opbouwende 
activiteiten moesten de bestuursle-
den noodgedwongen opnieuw alleen
maar proberen te voorkomen dat een
waardevolle gezonde kastanje verlo-
ren gaat.

De gebeurtenissen in het afgelopen
jaar zorgen er overigens wel voor dat
het ledenaantal van Bomenbelang -
dat lange tijd stabiel was - nu weer 
gestaag groeit.

Koningslinde
Bomenbelang heeft intussen ook de
Oranjevereniging twee locaties voor-
gesteld voor de plaatsing van de zoge-
heten koningslinde ter ere van de ko-
mende troonswisseling. Zij moet kie-
zen welke locatie ze aan de gemeente
aanraadt. De gemeente Bronckhorst
is akkoord gegaan met de plaatsing
van zo’n linde in de grotere kernen
en betaalt de kosten. Er komt geen
hek omheen, zoals de landelijke
Oranjevereniging had voorgesteld. De
kosten daarvan liggen namelijk een
stuk hoger dan die van de boom.

Zuileiken verplanten
De 8 zuileiken die nog aan de Zut-
phenseweg stonden, zijn de afgelopen
weken verhuisd naar de entrée van 
De Bleek bij het toekomstige toeristi-
sche informatiepunt naast het nieu-
we parkeerterrein voor langparkeer-
ders. De gemeente wilde de zuileiken
behouden, maar dan moesten ze wel
naar elders verhuizen. Na overleg
met Vereniging Bomenbelang bleek
de locatie aan De Bleek de meest haal-
bare plaats in het centrum. Nu hopen
dat ze de verhuizing overleven.
Het verhuizen gebeurde vanwege het
winterweer later dan verwacht. Bo-
vendien zorgden kabels en leidingen
in de grond voor problemen. De laat-
ste van 8 zuileiken is gisteren (maan-
dag) verhuisd. Bij de molen blijven 2
zuileiken staan.

Peter Bielars
Vereniging Bomenbelang
Molenweg 11 - Vorden

Monumentale kastanje gekapt.

Berjan: ‘Daar hoefde ik niet lang over 
na te denken. Eerst dirigent van een 
harmonieorkest met 40 muzikanten 
en dan ineens een orkest van circa 
75 muzikanten. Het betekende voor 
mij een grote uitdaging. Niet iedere 
gemeente heeft zo’n groot harmonie-
orkest. Over en weer kenden beide 
voormalige korpsen elkaar goed, Bij 
Concordia hadden we geen muzikan-
ten die hobo, bas- klarinet of bariton- 
sax speelden. Bij concerten ‘leenden‘ 
we de muzikanten van Sursum Cor-
da. Andersom leenden wij wel eens 
klarinettisten aan Sursum Corda uit. 
Een paar weken voor de zomer 2012 
vond de eerste repetitie van Harmo-
nie Vorden plaats. 

De muzikanten van beide korpsen 
werden gemixt, dat wil zeggen tij-
dens de repetitie ‘om en om‘ naast el-
kaar. We begonnen met het instude-
ren van een viertal muziekstukken, 
twee die Concordia al had gespeeld 
en twee die Sursum Corda kende. Het 
was mij al snel duidelijk dat ik hier 
wel ‘iets‘ van kon maken. De eerste 
repetities waren voor mij als dirigent 
best wel vermoeiend, want de voor-
malige harmonieorkesten hadden 
een verschillende speelcultuur. Voor 
de muzikanten ook niet gemakkelijk, 
ze moesten duidelijk aan elkaar wen-
nen. Het proces verloopt goed, spelen 

op de manier zoals ik dat graag wil en 
dat vergt tijd. Bij elke repetitie merk 
ik dat er stappen worden gemaakt, 
we zijn op de goede weg, maar we 
zijn er nog niet. Voorheen speelden 
beide korpsen op vierde divisie-ni-
veau. Richting toekomst, wanneer 
weet ik nog niet, zie ik Harmonie 
Vorden wel een trapje hoger spelen. 
Om dat te bereiken zal ook de zaal 
van het Dorpscentrum (repetitielo-
kaal) aangepast moeten worden. Het 
moet allemaal wat ‘droger‘ worden. 
We hebben thans een galm van circa 
drie seconden en dat is niet fijn. De 
klanken moeten minder tegen de 
wanden ‘aan gekletst‘ worden. Dus 
minder decibellen. Gelukkig wordt 
daar momenteel aan gewerkt’, zo 
zegt Berjan Morsink. Wat de dirigent 
is opgevallen, het plezier dat de mu-
zikanten onderling hebben.
Berjan: ‘Het is een gezellig orkest, we 
hebben intussen veel groep- repetities 

gehouden en veel met elkaar gespro-
ken. Ik ken de muzikanten inmiddels 
allemaal van naam’, zo zegt hij la-
chend. Behalve dirigent van het grote 
harmonieorkest is Berjan Morsink 
ook dirigent van het jeugdorkest. ‘Ik 
vind dat heel belangrijk, dan weet 
ik richting toekomst, wat betreft de 
overstap naar het harmonieorkest, 
precies wat de jongens en meisjes te 
bieden hebben. De kinderen zijn zeer 
enthousiast, wanneer ze het A-di-
ploma hebben behaald (de opleiding 
duurt twee tot drie jaar, dan kunnen 
ze veelal doorstromen. We hebben 
momenteel vijftien jeugdleden. Ik 
zou er nog graag een aantal bij heb-
ben. Mochten er muzikanten om 
welke reden dan ook, bijvoorbeeld 
door de leeftijd, afhaken dan moet 
de jeugd de plekken opvullen’, zo 
zegt Berjan Morsink. Zaterdagavond 
6 april geeft Harmonie Vorden haar 
eerste concert in sporthal ’t Jebbink.

Harmonie Vorden wordt steeds harmonieuzer

Dirigent Berjan Morsink:
‘Wij zijn op de goede weg’
Vorden - Bijna zeven jaar geleden 
werd Berjan Morsink aangesteld 
als dirigent bij de muziekvereni-
ging Concordia. Vorden kende 
nog een muziekvereniging: Sur-
sum Corda. Sinds vorig jaar zijn 
deze namen voltooid verleden 
tijd. De verenigingen fuseerden 
en gingen samen verder onder de 
nieuwe naam Harmonie Vorden. 
Berjan Morsink werd gevraagd of 
hij dirigent van Harmonie Vor-
den wilde worden.

Met hulp van leiding en stagiaires van De Zon werd er hard gewerkt. 
Iedereen had een eigen bakje meegenomen. Daarin kwamen krultakken 
en veel eieren  ondertussen werden er paasliedjes gezongen, al met al  
was ´t een gezellige avond.

De Vordense Tuin maakt paasstukjes met 
bewoners wooncentrum De Zon
Vorden - Op de donderdag avond heb-
ben de bewoners van zorgcentrum De 
Zon met Monique van de Vordense 
Tuin paasstukjes gemaakt.

In 2000 was het koor op zoek naar 
een nieuwe dirigent maar Frank had 
geen behoefte om te solliciteren. 
Uiteindelijk deed hij het toch en na 
een proefrepetitie werd hij door de 
koorleden gekozen tot nieuwe diri-
gent. Frank Knikkink heeft er tot nu 
toe nog steeds geen spijt van dat hij 
toen heeft gesolliciteerd! Bij zijn aan-
stelling vond hij het repertoire een 
beetje uit de tijd en in overleg werden 
er meer Engelstalige en Slavische lie-
deren in het repertoire opgenomen. 
Hij was nog niet zolang bij het koor 
of de voorbereiding voor het 65 jarig 
jubileum kwam in zicht en zo heeft 
hij in die 121/2 jaar ook het 70 en 
75 jarig jubileum met volle overgave 
gedirigeerd en alle andere concerten 
en optredens. Sinds zijn aanstelling 
als dirigent is de opkomst tijdens de 

repetities zeer goed alleen het aantal
koorleden wordt minder want ook bij
het mannenkoor slaat de vergrijzing
toe. Na de huldiging overhandigde
voorzitter Han Radstake van het Vor-
dens Mannenkoor de jubilaris een 
geschenk onder couvert en aan Carla
zijn echtgenote een boeket bloemen.
‘Dat is voor alle maandag- avonden
dat je Frank moet afstaan aan het
Vordens Mannenkoor’. De avond 
werd op gezellige wijze in de ontmoe-
tingsruimte van het Dorpscentrum
met een drankje afgesloten. Het be-
stuur van het Vordens Mannenkoor
roept bij deze mannen uit Vorden en
omliggende plaatsen op om een keer
op de maandagavond een repetitie te
bezoeken want zo zeggen de koor-
leden, iedereen kan zingen of je nu
jong bent of oud!

Jubileum dirigent 
Vordens Mannenkoor
Vorden - Dirigent Frank Knikkink is vorige week maandagavond tij-
dens de jaarlijkse ledenvergadering gehuldigd voor het feit dat hij 
121/2jaar als dirigent aan het Vordens Mannenkoor is verbonden.
Frank begon op 21 augustus 2000 en was de eigenlijke datum van het
jubileum 21 februari jongstleden.



Ondanks het winterse weer kwamen 
afgelopen zondag toch ruim honderd 
kinderen, vaak vergezeld van hun 
ouders, op hun vrije ochtend naar 
school om de traditie in ere te hou-
den. Wel was de opzet van de tocht 
enigszins aangepast, zodat de kinde-
ren na drie kwartier weer terug kon-
den zijn op school. 

De Kranenburgers leken, vast van-
wege de gure wind, wel wat medelij-

den te hebben met de rondtrekkende
kinderen. Overal was de ontvangst
extra hartelijk en de traktatie gul.
Regelmatig klonk er applaus als re-
actie op het gezang. Na terugkeer
op school zorgde de oudervereniging
voor drinken en werden de gaven
verdeeld. Ieder kon met een rijk ge-
vuld zakje naar huis. Het opgehaalde
geldbedrag, 235 euro, gaat dit jaar via
“Samenloop voor Hoop” naar het Ko-
ningin Wilhelmina Fonds.

Palmpaasoptocht 
Kranenburg in winterse kou

Kranenburg - Op Palmzondag verzamelen leerlingen van De Kraan-
vogel zich gewoontegetrouw bij school om een rondgang door Kra-
nenburg te maken. Daarbij zingen ze onderweg een palmpaaslied en
bellen bij de bewoners aan. Die verrassen op hun beurt de kinderen
met een traktatie. Bovendien geven zij meestal een geldbedrag voor
een goed doel.

Het evenement begint s`avonds om 
half acht in de tent met kinderpop-
koor Venhorst onder leiding van 

Maartje Epema. Om acht uur wordt
het paasvuur ontstoken met daarop 
volgend het traditionele teertonne
gooien. Vanaf negen uur in de feest-
tent de optredens van de bands Pooh
Now en Strike. 
De stichting CCK ziet u graag op eer-
ste paasdag om 19.30 uur aan de ei-
kenlaan in Kranenburg.

Kranenburg klaar voor het 
paasvuur op eerste paasdag
Kranenburg - Op eerste paasdag 
31 maart zal de brandstapel die 
nu groot genoeg is worden aan-
gestoken door vuurkoning Bram 
klein Haneveld.

De boodschap was eigenlijk heel sim-
pel: een gezonde medewerker ver-
zuimt minder, voelt zich beter thuis 
in de organisatie en presteert daar-
door beter. Juist nu er veel extra inzet 
van medewerkers wordt verwacht, is 
het belangrijk dat werknemers in 
goede conditie zijn en blijven. 
De specialisten van Triventie hebben 
- ieder op hun eigen vakgebied veel 
kennis en ervaring in huis om bedrij-
ven hierin te ondersteunen. Dit geldt 
voor grote bedrijven, maar ook voor 
kleine bedrijven en ZZP-ers voor wie 
zij een programma op maat hebben 
ontwikkeld. Aan de hand van de pre-
sentatie werd inzichtelijk gemaakt 
dat Triventie van alle markten thuis 
is. Ter plekke ondergingen de ca. 25 
aanwezige ondernemers een paar 
kleine testjes aan de hand waarvan 
de conditie kon worden gemeten. 
Triventie had als afsluiting nog een 
mooie aanbieding voor ondernemers 
uit Vorden e.o. Op 19 april a.s. door 
Triventie aangewezen als ‘De Vorden-

se Gezondheidsdag’ kunnen onderne-
mers met  40% korting een volledig 
gezondheidsonderzoek ondergaan. 
Tijdens de komende ledenvergade-
ring van de VOV op 3 april a.s. zal Tri-
ventie dit aanbod komen toelichten. 
Aansluitend aan de presentatie werd 
Gé de Jong, lid van het Cycling Team 
Vorden al fietsend op een ‘spinning 
fiets’ door Martien Pater geïnter-
viewd over zijn beweegredenen om 
deel te nemen aan de Tour For Life. 
Dit is een 8 daagde fietstocht van de 
Italiaanse Alpen naar de Cauberg in 
Limburg van 1 t/m 8 september, geor-
ganiseerd door Artsen Zonder Gren-

zen. Naast het fietsen voor het goede 
doel zijn ook de persoonlijke uitda-
ging en het als team een prestatie 
neerzetten voor de actieve volleybal 
coach belangrijke drijfveren. Voor 
deelname aan deze ‘monstertocht’ 
over 1200 kilometer is een goede 
trainingsopbouw van groot belang.  
Het Cycling Team Vorden wordt 
hierin begeleid door Strada Sports. 
Op 2e Paasdag kunnen de inwoners 
van Vorden zelf een actieve bijdrage 
leveren aan de sponsoring door deel 
te nemen aan de Spinning Marathon, 
die vanaf 12.00 uur in het centrum 
van Vorden wordt georganiseerd.

Ondernemerscafé Vorden op de gezonde Tour 
(For Life)
Vorden - Met een interessant op-
treden van Triventie op donder-
dag 21maart jl. is het Onderne-
merscafé aan zijn 3e jaargang be-
gonnen. Alinda Scheeper, Aranka 
Reeuwijk en Carmen Smeerdijk 
gaven een mooie presentatie over 
hun bedrijf waarbij vitaliteit het 
sleutelwoord was.

Voor sommigen betekent het volwas-
sen worden. Anderen blijven liever 
jong en houden vast aan hun jeug-
digheid en persoonlijkheid. Voor die 
mensen is er nu de Fiat 500L. Nog gro-
ter, nog meer Fiat 500. De 500L bezit 
het unieke karakter van de 500, maar 
is enkele centimeters langer. Binnen 
de royale afmetingen van het nieuwe 
design (lengte 415 cm, breedte 178 
cm en hoogte 166 cm) is een interi-

eur ontstaan dat de ruimte van een 
MPV koppelt aan de wendbaarheid 
van een stadsauto. Door z’n grotere 
interieur kan de 500L op comfortabe-
le wijze vijf personen vervoeren, ter-
wijl in de bagageruimte van 400 liter 
gemakkelijk vijf reistrolleys passen.
De Fiat 500S is de nieuwe sportversie 
van de 500. Door het iconische design 
te combineren met een uitgesproken 
stoer uitrustingsniveau weet Fiat als 

geen ander de man aan te spreken die 
jong is of zich jong voelt. De Fiat 500S 
met 85 pk sterke TwinAir Turbomo-
tor staat vanaf € 16.095,- in de prijs-
lijst. Ook is de Fiat 500S als cabrio 
te bestellen en is hij in combinatie 
met 95 pk sterke 1.3 MultiJet-diesel 
te verkrijgen. Speciaal voor de lente 
hebben wij enkele Fiat 500 cabrio’s 
op voorraad, waaronder de 500c Mil-
lionaire. Een gelimiteerde uitvoering, 
waarvan er slechts 120 zijn gebouwd. 
Tevens hebben wij een ruim aanbod 
van circa veertig geselecteerde occasi-
ons voor u klaar staan met bovag ga-
rantie. Fiat weet rijplezier te koppe-
len aan schone en zuinige prestaties. 
Niet voor niets is Fiat al vijf jaar op 
rij het schoonste automerk volgens 
JATO Dynamics, een wereldwijd be-
kend en toonaangevend automotive 
consultancy- en researchbureau. Vol-
gens Jeroen Verheij, verantwoorde-
lijk voor de after-sales en verkoop in 
het bedrijf, is Fiat een automerk die 
zich onderscheidt op de markt door 
zuinigheid en design.

Autobedrijf Teger is te vinden aan de 
Stationsstraat 18 in Ruurlo, tegen-
over het bus- en treinstation. Tijdens 
de Paasshow op maandag 1 april is 
de showroom geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. Op andere dagen is de 
showroom van 8.00 tot 18.00 uur ge-
opend. Tijdens de show krijgen alle 
kinderen een Eierverfmolen om daar-
mee eieren prachtig te kunnen ver-
sieren. Voor meer informatie; zie de 
vernieuwde website www.fiatteger.
nl. (zie ook advertentie elders in dit 
blad).

Tweede Paasdag showroom geopend
Nieuwste Fiat bij Autobedrijf Teger Ruurlo

Ruurlo - Bij Autobedrijf Teger in Ruurlo is tijdens de Paasshow op Twee-
de Paasdag de nieuwste Fiat 500L, de Fiat Punto met z’neigenzinnig 
karakter en sportief designen uiteraard de Fiat Panda te bewonderen.

Henk Teger (rechts) en Jeroen Verheij van Autobedrijf Teger staan voor u klaar tijdens de 
show op Tweede Paasdag

En één zwaluw maakt nog geen zomer, vogels uit de 
collectie van de Wereldwinkel maken u wel blij en 
vrolijk, wij hebben een mooie collectie vogels uit Zim-
babwe sierlijk smeed werk met mooie kleuren. Koopt 
u die dan weet u zeker dat de lente ook op andere ge-
zichten doorbreekt, want investeren in artikelen uit 

de Wereldwinkel is investeren in mensen. Wilt u uzelf 
met Pasen iets nieuws bezorgen na de lange winter dan 
hebben wij nog veel meer keuze in mooie artikelen. 
Zoals mooie kippen van aardewerk of metaal uit ver-
schillende landen. 
In onze etalage kunt u ze vinden. Zonneschijn overal 
dus met een geschenk van de Wereldwinkel hier in het 
nu toch nog koude kikkerlandje Nederland en ver weg 
in de harten van de producenten die door onze aan-
kopen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. En 
wilt u op een ander manier bijdragen, meld u dan aan 
als vrijwilliger bij de Wereldwinkel Vorden. Zie ook 
advertentie.

Een cadeau van de Wereldwinkel laat 
Lentezon schijnen
Vorden - Snakt u ook zo naar de lente en de zon? 
Hebt u ook zin om iets ‘lente-achtigs te kopen? 
Kom dan binnen in de Wereldwinkel. Tulpen zijn 
fleurige lenteboden, maar komen helemaal goed 
tot hun recht in een Tulpenvaas van de Wereld-
winkel. Deze producten zijn gemaakt in Thailand.

DE UITSLAGEN WAREN:
Instap niveau 3: Merel Keppels 46,350 
punten, 3e plaats. Mirjam Huitink 
45,950 punten, 5e plaats.
Pupil 1 niveau 3: Alysja Pierik 46,650 
punten, 3e plaats. Margot Schuur-
man 46,250 punten, 4e plaats. Renee 

Besselink 45,650 5e plaats. Instap ni-
veau 2: Carlot Bremer 46,100 punten,
7e plaats. Yrsa van Zuilekom 45,100
punten, 13e plaats.
Pupil 1 niveau 2: Lotte Radema 47,550
punten, 4e plaats, Mandy Rouwen-
horst 43,150 punten, 9e plaats.

WIK Wichmond tevreden
over gymwedstrijd

Wichmond - Afgelopen zaterdag deden er 9 meisjes van WIK Wichmond
mee aan de recreanten wedstrijd in Warnsveld. Ze kwamen uit in ni-
veau 2 en 3. Voor sommigen was het hun eerste wedstrijd. Het was 
een leerzame, leuke en vooral spannende dag en bovendien werden er
twee bronzen medailles gewonnen.



Het initiatief voor de gesprekken over 
samenwerking kwam eind 2012 van-
uit Sociï. Deze club heeft sinds 2005 
goed samengewerkt met Baakse Boys 
onder de naam SBC’05. Door een fu-
sie van Baakse Boys met Steenderen 
houdt deze combinatie echter op te 
bestaan. Daarop vond Sociï bij v.v. 
Vorden gehoor op het verzoek om 
samenwerking te onderzoeken. Een 
werkgroep bestaande uit kaderleden 
van beide verenigingen heeft hierover 
meerdere gesprekken gevoerd, waar-
bij ook de KNVB werd geraadpleegd. 
Tijdens de gesprekken van de werk-
groep is gebleken dat een middelgro-
te vereniging als Vorden behoorlijk 
verschilt met een kleine vereniging 

als Sociï. Zo werkt Vorden volgens
een technisch jeugdbeleid, terwijl dat
bij Sociï niet relevant is. Ook de finan-
ciële huishouding steekt substantieel
anders in elkaar: de verschillen in
contributie. Dit zijn zomaar twee on-
derwerpen die op elkaar afgestemd
zouden moeten worden. De com-
municatie richting leden, ouders,
trainers, sponsors en leiders over de
gevolgen van de samenwerking is es-
sentieel en hiervoor ontbreekt de tijd.
Inmiddels is gebleken dat Sociï zijn 
jeugdelftallen de komende jaren toch
op eigen kracht kan invullen. De pri-
vatisering biedt Vorden een kans om
middels een nieuw onderhoudsplan 
het probleem van overbelasting van
de velden te reduceren.

Bovenstaande heeft er toe geleid dat
beide partijen in goede harmonie
hebben besloten voorlopig (nog) niet
te gaan samenwerken. Voor Sociï be-
tekent dit met ingang van het seizoen
2013-2014 na jaren dus weer een ‘ei-
gen jeugd’. Beide partijen hebben de
intentie uitgesproken om de goede
banden warm te houden. Mocht de 
situatie in de toekomst veranderen, 
dan weten de clubs elkaar zeker te 
vinden.

Geen samenwerking 
v.v. Vorden - Sociï
Wichmond - Als (voetbal)vereni-
ging moet je met het oog op de 
toekomst af en toe ‘out of the box’ 
denken. Zo deden ook v.v. Vorden 
en Sociï (Wichmond) dat. Om uit-
eenlopende redenen hebben deze 
clubs de voorbije maanden geza-
menlijk de mogelijkheden voor 
eventuele samenwerking tussen 
de jeugdafdelingen onderzocht. 
Tijdsdruk speelt beide partijen 
nu parten en dan is het beter om 
pas op de plaats te maken.

Ik dacht dat het iets was wat wij Vor-
denaren zelf wel kunnen beslissen. 
Het gaat om iets dat meer dan 60 
jaar geleden is gebeurd. Ik hoop dat 
de heer Hartelman en het Comité 4 
en 5 mei, na lezing van de ingezon-
den brief van de Haarlemse mevrouw 

Divendal-Klok, de eigen koers blijven
varen.
Er werd een handreiking gedaan voor
verzoening; en niet om te vergeten;
en wat een ophef is daarover ge-
maakt. Als ik de moeder zou zijn van
zo’n Duitse soldaat die hier begraven
is, dan zou ik daar dankbaar voor
zijn. Niet iedereen was fascist of nazi.

D.E. Jurriëns-Weenink
Hoetinkhof 32
7251 WG Vorden

Vanmorgen in Contact gelezen 
dat iemand uit Haarlem ons wil 
vertellen hoe wij de slachtoffers 
uit de Tweede Wereldoorlog moe-
ten herdenken.

In de landelijke collecteweek van 11 
tot en met 16 maart 2013 is in Vor-
den en Kranenburg in totaal 2.429,27 
euro opgehaald, waarvan 451,49 euro 

in de Kranenburg. Hiermee levert de
regio een belangrijke bijdrage aan de
reumabestrijding in Nederland.

Reumafonds bedankt 
regio Vorden
Vorden - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en
bewoners in de regio Vorden en Kranenburg voor de grote inzet en
bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte.

De wedstrijd begon direct al goed voor 
Vorden 1, want na 5 minuten werd er 
een prima voorzet van Frank Hiddink 
door Wiebe de Jong via het hoofd 
afgerond (zie foto). Deze voorsprong 
zorgde er jammer genoeg voor dat de 
ploeg van trainer Michel Feukking 10 
meter meer naar achteren ging spe-
len. Men hoopte hiermee dat na bal-
verlies van Sp. Brummen er ruimte 

ontstond voor Rick Schroer, Sam Ab-
bink en Daan Horstman. Ondanks dat 
dit ook enkele keren gebeurde en er 
daardoor mooie en goede momenten 
ontstonden voor Vorden 1, zorgde de-
ze speelstijl er ook voor dat Sp. Brum-
men toch meer in de wedstrijd kwam 
dan de eerste 10 minuten. Door niet 
direct druk te zetten en daardoor 
Sp. Brummen vrij liet om op te bou-
wen, kwam de zo geplaagde ploeg 
van trainer Ronald Dekker steeds 
dichterbij de gelijkmaker. Brummen 
proefde dat er mogelijkheden waren 
en kwam na een half uur dan ook op 
1-1 door een ongelukkig eigen doel-
punt van Wiebe de Jong toen hij een 
inzet van Sp. Brummen onschadelijk 
wilde maken, maar met de punt van 
de schoen de bal over keeper Verstege 
speelde. Geheel onverwachts en uit 
het niets maakte Vorden 1 vlak voor 
rust toch de tweede goal en kwam 
het weer op voorsprong toen een cor-

nerbal van Sam Abbink in 1x in het 
doel verdween. In principe moet een 
2-1 voorsprong met de rust tegen een 
tegenstander die uit zich zelf geen op-
gelegde kansen afdwingt, voldoende 
zijn voor de winst. Maar in de 2e helft 
verzuimde Vorden 1 om Sp. Brum-
men echt onder druk te zetten en 
werd het een gelijkwaardige wedstrijd 
die zich vooral op het middenveld af-
speelde, waar bij Vorden Roy Bohmer 
de leiding had en goed speelde en 
bij Sp. Brummen Tim te Velthuis de 
beste speler was. Na 20 minuten spe-
len kwam de 2-2 even onverwachts 
als het moment dat Vorden 1 op een 
2-1 voorsprong kwam. Geheel uit het 
niets werd een vrije trap van de rech-
terkant ingebracht en greep Robin 
Verstege halfslachtig in. Hij liet de 
voorzet los en de bal stuiterde precies 
voor de voeten van een speler van 
Sp. Brummen en de stand was weer 
gelijk. Toen een kwartier voor tijd 

de voorstopper van Brummen zijn 
tweede gele kaart kreeg, werd Vorden 
1 nog een paar keer heel gevaarlijk 
en had het uit vier opgelegde kansen 
zeker 1 doelpunt moeten maken. In 
de allerlaatste minuut werd de beste 
kans om zeep geholpen toen drie 
spelers alleen voor de keeper versche-
nen. Rick Schroer dreigde te schieten, 
maar gaf de bal keurig naar rechts en 
de mee opgekomen Don Rouwen had 
de bal voor het inschieten aangezien 
de keeper van Sp. Brummen al was 
uitgespeeld. De inzet van de ingeval-
len rechtsbuiten verdween echter in 
het zijnet en zodoende was de oogst 
van Vorden slechts een punt waar er 
drie te pakken waren.

RIKIE BUUNK VRIJWILLIGER 
VAN HET JAAR
Op de vrijwilligersavond van v.v. 
Vorden is zaterdagavond Riki Buunk 
uitgeroepen tot vrijwilliger van het 
seizoen 2012-2013. Riki is al 27 jaar 
vrijwilligster bij de club en draait al 
die jaren vele bardiensten. Riki ont-
ving een groot applaus van de on-
geveer 140 aanwezige vrijwilligers 
en deze eretitel werd door Riki met 
veel plezier ontvangen. Dubbel pro-
gramma tijdens het paasweekend 
Aanstaand weekend speelt Vorden 1 
twee keer een thuiswedstrijd. Aan-
staande zaterdag wordt om 17.00 uur 
thuis gespeeld tegen runnerup WVV. 
Op tweede paasdag speelt Vorden 1 
om 14.00 een 
thuiswedstrijd 
tegen FC Eiber-
gen. Kijk voor 
de uitslagen en 
het programma 
van v.v. Vorden 
op www.vv-vor-
den.nl

Vorden doet zich zelf wederom tekort 
met gelijk spel
Tegen de de nummer laatst van 
de 3e klasse C, Sp. Brummen, 
werd door Vorden 1 slechts een 
gelijk spel behaald en werd het 
voor de derde keer op rij een 
2-2 gelijk spel. Ondanks zeker 
vijf opgelegde kansen is het dus 
niet gelukt om te winnen en zo-
doende blijft Vorden 1, met nog 2 
inhaalwedstrijden te gaan, op de 
10e plaats.

Vrijwilliger van het jaar Rikie Buunk.

Sociï begon de wedstrijd voortva-
rend met de nodige aanvalsdrift. Dit 
leverde direct in de eerste minuut 
al een levensgrote kans op. Maar-
ten Rensink was diep gestuurd en 
legde breed op Bouke van Dijk die 
een kans voor open doel kreeg. Ken-
nelijk had hij te veel tijd om na te 
denken en schoot de bal naast. Het 
duel dat zich daarna ontspon was 
niet hoogstaand. Beide ploegen de-
den wel hun best, maar slechts spo-
radisch liet men een goede combina-
tie zien. Na een minuut of twintig 
werd Kevin Esselink diep gestuurd, 
hij had vrije doorgang naar het doel. 
De uitgekomen keeper stuitte hem 
echter met twee gestrekte benen. 
Rijp voor een rode kaart, maar de 
scheidsrechter hield het bij geel. In 
de 28e minuut was het Rensink die 
een duit in het zakje deed, na een 
goede kans werd hij in de rebound 
onreglementair gestuit; penalty. De-
ze werd beheerst ingeschoten door 
Gert-Jan Loman, 1-0. In het vervolg 

van de eerste helft werd het spel er 
niet beter op waardoor de rust met 
deze stand bereikt werd.
Na de rust ging Rijnland furieus van 
start, Sociï werd goed teruggedron-
gen en de gelijkmaker hing in de 
lucht. Toch hield de thuisploeg zich 
aanvankelijk staande. Totdat er een 
voorzet vanaf links kwam, Johan 
Riefel stond strak tegen zijn tegen-
stander aan en de scheidsrechter 
constateerde een duw, opnieuw een 
penalty. Ook deze werd benut zodat 
het 1-1 werd. Ook daarna was het 
Rijnland dat druk hield en kansen 
kreeg op de 2-1. Toch hield Sociï zich 
staande. Nadat de aanvalsgolf was 
gaan liggen viel het spel weer terug 
naar het lage niveau van de eerste 
helft. Er moet wel gezegd worden 
dat het weer hier zeker debet aan 
was. Een snijdende kou woei over het 
veld. In de 70e minuut paste trainer 
Hugo van Ditshuizen een gouden 
wissel toe. Nadat Tim Groot Roes-
sink was ingebracht zette hijzelf een 

goede aanval op. Maarten Rensink 
trok de bal voor en Groot Roessink 
stond klaar om de bal in te tikken; 
2-1. Ook het vervolg was gezapig en 
de laatste 20 minuten werden dan 
ook uitgevoetbald zonder noemens-
waardige kansen. Eindstand ook 
2-1. In het paasweekeinde staan er 
voor Sociï twee wedstrijden op het 
programma. Op zaterdag speelt Sociï 
om 17.00 uur thuis tegen ’t Peeske. 
Op tweede paasdag staat de uitwed-
strijd bij Dierense Boys op het pro-
gramma, aanvang 14.30 uur.

Uitslagen zondag 24 maart:
Sociï 1 - SC Rijnland 2-1. Sociï 2 (vrij). 
Voorst 3 - Sociï 3 (afgelast). Sociï 4 - 
SC Doesburg 1-6. Steenderen 5 - Sociï 
5 1-6. Sociï DA1 - FC Zutphen DA1 
1-7. 

Programma zaterdag 30 maart:
Sociï 1 - ’t Peeske 1 (17.00 u.). Steen-
deren 3 - Sociï 3. 

Programma maandag 1 april:
Dierense Boys 1 - Sociï 1. Sociï 3 - 
Gorssel 2. Sociï 4 - Angerlo Vooruit 
4. Steenderen 5 - Sociï 5.

Sociï trotseert kou en verslaat Rijnland
Wichmond - Sociï heeft zondag weer drie punten bij kunnen schrij-
ven op de ranglijst. Tegen Rijnland dat de rode lantaarn draagt werd 
een slechte wedstrijd gewonnen.

De tafels waren versierd met voor-
jaarsbloemen en er lagen paaseitjes 
op tafel. Ook waren er een aantal 
paasbakjes gemaakt, die na afloop 
naar de zieke en thuisverblijvende  
leden werden gebracht.  Voorzitter 
F. Midden hield de overdenking n.a.v 
Joh. 20:16 over de eerste ontmoeting 
van Maria met Jezus na de Opstan-
ding, toe zij hem Meester noemde. 
Hierna ging hij voor in gebed. Hierna 
werd gezongen “Wij  knielen voor uw 
zetel neer”. Daarna was het woord 
aan pastor mevr. Mia Tankink uit Ke-
ijenborg die vertelde aan de hand van 
een presentatie over “Gebruiken en 
rituelen rond Pasen”. Zij deed dat op 
een innemende manier en met een 

kinderlijk geloof, zoals zij dat noem-
de. Haar eerste Bijbelkennis had ze 
bij een protestantse buurvrouw op-
gedaan. Zij vindt Pasen een belang-
rijke gebeurtenis voor ons Geloof. Zij
schilderde treffend de intocht in Je-
ruzalem, waar jezus als Koning werd
binnengehaald  en de snelle omme-
keer en de haat van zijn volk op witte
donderdag en de kruisiging die er
op volgde. Ook zong zij tussen door 
prachtige liederen die haar betoog
een bijzondere dimensie gaf. Zij sloot
af met de belijdenis van Jezus “in Uw
Handen beveel ik mijn Geest” Tijdens
haar lezing was er veel aandacht met
een toegewijde stilte. Iedereen vond
het een goede voorbereiding op weg
naar Pasen. De voorzitter attendeerde
nog op het voorjaarsreisje op 16 mei
as. naar het Oranjemuseum in Die-
penhiem. Ook de bijeenkomst op 26
maart a.s. in het Dorpscentrum over
dementie werd meegedeeld.

PCOB afdeling Vorden 
hield geslaagde Paasviering
Vorden - De PCOB afdeling Vorden 
hield vrijdagmiddag in het Stam-
pertje de Paasviering, die redelijk 
bezet was. Er was zelfs een liturgie 
voor deze viering samengesteld.

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



het ouder worden en geeft toelichting op de mogelijkheden 

om zelf je slaap te verbeteren. Na de pauze is er gelegenheid 

tot stellen van vragen over het eerste deel, waarna apotheker 

mevrouw Koldewijn informatie geeft over medicatie en me-

dicatiegebruik. Rond 16.00 uur wordt deze middag afgeslo-

ten. Laat deze middag niet voorbij gaan! De middag is gratis 

en u ontvangt een kop koffie of thee.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij de wel-

zijnsorganisatie in uw omgeving. Welzijn Hengelo 0575-

465281, Welzijn Steenderen, 0575-450029, Welzijn Drempt, 

Hummelo & Keppel 06-106 87 320, Welzijn Vorden 0575-

553405 of 553159, Welzijn Zelhem 0314-622074.

Wanneer u wilt deelnemen aan deze informatie bijeenkomst 

dan kunt u zich opgeven t/m maandag 8 april 2013 via on-

derstaande strook of telefonisch.

Opgave voor Beter slapen.

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

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

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

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

Wie o wie
Een zieke vrouw uit Keijenborg zou graag de steun van ie-

mand krijgen voor kleine tuinwerkzaamheden. Wilt u deze 

steun bieden, neem dan contact op met Ans Vermeulen 

(0575-465281).

Gymnastiek voor 55+
Op donderdag avond van 18.45 tot 19.45 uur wordt gymnas-

tiek gegeven aan 55+ door Passage in Ons Huis aan de Beu-

kenlaan. Is dit misschien ook iets voor u, kom dan gerust 

een keer kijken en/of meedoen. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Hermien Hiddink (0575-462238).

Zonnebloem organiseert
Op dinsdag 16 april dagboottocht. De kosten: € 32,50. Voor 

aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met 

Truus van Rossum (0575) 462921 of Thea Giesen (0575) 

441201.

Op donderdag 2 mei een autotocht door de gemeente Bronck-

horst van 13.00 uur tot 17.30 uur. Kosten € 12,50. Voor aan-

melding en informatie kunt u bellen met Thea Giesen (0575) 

441220 of Hermien Veenink (0575) 462707.

Activiteiten in het woon/zorgcentrum De Bleijke

Vrijdag 5 april Koersbal 14.30-16.00 uur

Woensdag 10 april Spelmiddag 14.30-16.00 uur

Vrijdag 12 april Koersbal 14.30-16.00 uur 

Zondag 14 april Protestante kerkdienst 10.00-11.00 uur

Dinsdag 16 april Bingo 14.00-16.00 uur

Woensdag 17 april Spelmiddag 14.30-16.00 uur

Zaterdag 20 april Bingo en wafelverkoop 14.00-15.30 uur

Woensdag 24 april Spelmiddag 14.30-16.00 uur

KBO Hengelo
Woensdag 24 april lezing over oervoeding (gegeven door 
natuurdiëtist Nelle Dillema)
Oervoeding geeft oerkracht. De lezing gaat over oervoeding. 

Onze huidige manier van eten lijkt niet meer op de oervoe-

ding en daar kunnen lichamelijke klachten veroorzaken als 

overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, reuma, botont-

kalking, darmklachten en vermoeidheid. Wilt u meer vita-

liteit en energie, goed werkende darmen, een mooie huid 

en een goed gewicht? Nelleke Dillema wil u hier graag over 

informeren en er wordt ook geproefd. Om 14.00 uur bent u 

welkom voor deze lezing bij café Leemreis in Hengelo.

Samen eten? Ja gezellig!
Elk woensdag wordt er door de vrijwilligers van de Open Ta-

fel om 12.00 uur in De Bongerd een heerlijk warme maaltijd

uitgeserveerd. Deze Open tafel kan door ieder worden be-

zocht die het leuk vindt om zo nu en dan eens met anderen

samen te eten. De maaltijd bestaat uit een driegangenmenu.

Het is elke keer een verrassing welk lekkers er op de tafel

komt te staan. De ene keer is het een schnitzel met fijne saus

en toebehoren, de andere keer een gehaktbal met lekkere

groente en aardappels of een heerlijke pastaschotel. Het is

telkens een volwaardig menu.

Wel graag van tevoren opgeven. Dat kan door uiterlijk 10.30

uur van dezelfde woensdag via telefoonnummer 0575-

451165 uw deelname in te spreken. Voor meer informatie

kunt u ook bellen met het telefoonnummer dat vermeld

staat bij de contactgegevens.

Beter slapen?
Voor informatie zie onder SSWB algemeen. Graag aanmel-

den bij Welzijn Steenderen, gegevens onder aan de pagina.

Deze middag is een samenwerking van de ouderenbonden,

Sensire en de Welzijnsorganisaties in Bronckhorst.

Kledingverkoop met modeshow
Dinsdag 16 april is het weer mogelijk de nieuwe voorjaars-

mode te bekijken en aan te schaffen. Zoals gewoonlijk is er

weer een lekker kopje koffie met Deventer koek voor elke

aanwezige. De middag begint om 14.00 uur en is in De Bon-

gerd te Steenderen.

Fit door bewegen in het water
Vanaf donderdag 18 april elke week om 13.00 uur bewegen

in het water in het zwembad van Steenderen. Onder leiding

van een zweminstructeur. Kosten € 4,- per keer. Aanmelden

kan vanaf heden. Minimaal 10 deelnemers. Bij veel aanmel-

dingen maken we een tweede groep voor de meer fanatieke

bewegers. Samen oefeningen doen in het water is gezellig en

goed voor lijf en leden. U hoeft niet te kunnen zwemmen.

Informatie bij Gerrie Gal, tel. 452270 of Welzijn Steenderen,

gegevens onder aan de pagina. Opgeven uiterlijk bij dezelfde

personen.

Piekeren? Bezoek het geheugenspreekuur!
Dinsdag 23 april is er van 10.00 tot 11.00 uur weer een ge-

heugenspreekuur in De Bongerd. Aanmelden mag, maar 

u kunt ook gewoon binnenlopen bij De Bongerd. Een be-

zoek aan het geheugenspreekuur is gratis en u kunt zon-

der verwijzing terecht. Het is voor iedereen die vragen of 

twijfels heeft over het geheugen of aanverwante klachten, 

zoals piekeren en concentratieproblemen. Ook partners, 

kinderen of andere naasten zijn welkom als ze vragen heb-

ben over de omgang met iemand met geheugenklachten.

Het geheugenspreekuur wordt georganiseerd door GGNet 

preventie in samenwerking met Stichting Welzijn Steen-

deren.

Succesvol ouder worden?
Wilt u weten hoe dat kan? Bezoek dan de bijeenkomst over

dit thema op donderdagavond 25 april om 20.00 uur in Het

Anker te Steenderen. Aan de hand van een leuke quiz wordt

samen met u bekeken wat nodig is om succesvol ouder te

worden en wat u daar zelf aan kunt doen. Verder is er een 

boekentafel met boeken die kunnen worden ingezien en ma-

teriaal dat u kunt meenemen. Tevens is er gelegenheid om

vragen te stellen. De bijeenkomst is gratis, koffie en thee is

voor eigen rekening.

Meer
Voor meer activiteiten in Steenderen en omgeving kunt u

ook kijken op de agenda van Steenderens Belang: 

www.steenderensbelang.nl 

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen via de contactgege-

vens die genoemd zijn in de kop van deze berichten.

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 

ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 

Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd

27-03 SWS, bloemstuk maken voor Pasen De Bongerd, Steenderen 09.00 uur

28-03 Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur

02-04 De Bleijke, bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur

02-04 KBO Steenderen, ontspanningsmiddag

03-04 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur

03-04 De Bleijke, spelmiddag De Bleijke, Hengelo 14.30 uur

03-04 Ons Contact, fruitbedrijf Horstink Seven Steenen, Steenderen 14.30 uur

04-04 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

09-04 Dementie en de zorgboerderij Borghuis, Doetinchem 19.30 uur

09-04 De Bleijke, Duo Saxion De Bleijke, Hengelo 19.00 uur

10-04 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

11-04 Diverse organisaties, Beter slapen Ons Huis, Hengelo 14.30 uur

12-04 ANBO Vorden Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur

16-04 SWS, modeshow en verkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur

16-04 Zonnebloem Steenderen, boottocht

16-04 SWDHK, KunstBus Madurodam Opstap Hoog Keppel e.v. 0314-380232

17-04 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

17-04 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur

17-04 ANBO Hengelo/Steenderen, over Sensire Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

18-04 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300

18-04 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

20-04 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556

 

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 

leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Boswandeling zaterdag voor Pasen
Voor mensen met dementie en hun partners/verzorgers is er op de zaterdag 30 

maart, de dag voor Pasen, weer een boswandeling, georganiseerd door Alzheimer 

Nederland. De wandeling in de Kruisbergse bossen bij Doetinchem begint om twee 

uur ’s middags bij de Orangerie van de havezathe De Kelder aan de 2e Loolaan, achter 

het Slingeland Ziekenhuis.

Ook kinderen of andere mantelzorgers van mensen met dementie zijn van harte 

welkom bij de wandelingen. De wandelingen duren ongeveer een uur , maar kunnen 

eventueel aangepast worden al naar gelang de behoefte. Zijn er rolstoelgebruikers 

onder de belangstellenden, dan  kan er eventueel gebruik gemaakt worden van het 

rolstoelpad. Na de wandeling is er in de Orangerie gelegenheid gezamenlijk koffie 

of thee te  drinken. De deelname is gratis; de consumptie is voor eigen rekening. 

Aanmelden is niet noodzakelijk. Voor nadere informatie kan men bellen naar 0314-

334518. Of email doetinchem@alzheimer-nederland.nl

Speciaal voor de Turkse bevolking
Op dinsdagavond 2 april heeft er weer een avond van het Alzheimer Café in Doesburg 

plaats. Dit keer speciaal voor de Turkse bevolking. Het thema is: vergeetachtig en de-

mentie. Als gastspreker is huisarts drs. Bülbül uitgenodigd. Hij zal de avond in het 

Turks en het Nederlands verzorgen. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Het programma start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Het vindt plaats 

in de Linie 4 (tegenover de apotheek) in Doesburg. Er zijn hier geen kosten aan ver-

bonden. Voor meer informatie: email doetinchem@alzheimer-nederland.nl; telefoon 

0620412665.

Thema Beter slapen, 11 april
De ouderenbonden, Sensire en de welzijnsorganisaties in de gemeente Bronckhorst or-

ganiseren Bronckhorstbreed een themabijeenkomst. Het onderwerp is Beter slapen.

Niet in slaap vallen, uren liggen woelen en als je eindelijk wegdommelt weer wakker 

schrikken. En wat doe je als je wakker ligt? Piekeren over van alles en nog wat. Probeer 

dan maar weer eens de slaap te vatten. Herkent u deze problemen dan kan deze bijeen-

komst voor u van belang zijn om informatie en advies te ontvangen. De bijeenkomst 

vindt plaats op donderdag 11 april 2013 om 14.30 uur in Ons Huis, Beukenlaan 30 in 

Hengelo.  

Het programma: 
Na het welkomstwoord geeft de heer Sterringa, voormalig huisarts, informatie over me-

dische aspecten met betrekking tot slaapstoornissen. Mevrouw Kox, van GG-NET, geeft 

daarna Informatie en advies over slaapproblemen: De veranderingen in het slapen bij 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Camperverhuur Oortgiese is opge-
richt door Han en Linda Oortgiese, 
die de camperverhuur door hun en-
thousiasme en huiselijke gezelligheid 
hebben uitgebouwd tot een bloeiend 
bedrijf. Dit alles vanuit hun prachtige 
locatie in het buitengebied van Baak 
waar zij vele huurders hebben mogen 
ontvangen aan de keukentafel. Met 
name deze persoonlijke aanpak heeft 
ervoor gezorgd dat veel mensen altijd 
weer terugkwamen voor hun nieuwe 
camperavonturen.
Maar na 20 jaar met veel enthousi-
asme en plezier alle huurders voor 
een fijne vakantie uitgezwaaid te 
hebben vonden Han en Linda het tijd 
worden om zelf ook te gaan genieten 
van heerlijke lange campervakanties. 
In het auto- en camperherstelbedrijf 
blijven zij natuurlijk werkzaam en is 
iedereen van harte welkom voor on-
derhoud, APK en alle voorkomende 
schadeherstelwerkzaamheden aan 
auto’s en campers.

Met ingang van 2013 hebben nieuwe 
eigenaren het bedrijf overgenomen. 
Joost Meenink is één van hen. Hij 
geeft aan dat het bedrijf onder de 
vertrouwde naam Camperverhuur 
Oortgiese op dezelfde locatie verder 

gaat. De zorg voor de vakantie staat 
hoog in het vaandel. Het bedrijf biedt 
luxe, comfortabele en brandschone 
campers van de betrouwbare Duitse 
A-merken: Detleffs, Bürstner, LMC 
en Knaus met de zekerheid dat alles 
technisch in orde is, voor een scherpe 
prijs. De wensen van de klanten zijn 
de drijfveer. Wie de gehuurde cam-
per vakantieklaar voor de deur afge-
leverd wil, een goed gevulde koelkast 
wenst en een uitgestippelde route, zij 
denken graag mee om hiermee de 
campervakantie op maat te leveren. 
Met de camper op vakantie geeft een 
magisch gevoel van vrijheid: onder-
weg, maar met alle comfort en luxe 
van thuis.
Nieuw is de verkoopbemiddeling 
van campers. Op de locatie in Baak 
staan verschillende type campers die 
te koop zijn. Staat de juiste camper 
er niet bij, dan zal er een geschikte 
camper in het uitgebreide netwerk 
gezocht en gevonden worden. Het 
doel is uiteindelijk om exact de juis-
te camper bij de persoon te zoeken, 
maatwerk dus! Een bijkomend voor-
deel is dat potentiële kopers eerst een 
camper kunnen huren. Zo kan men 
het beste ervaren wat men wil en 
vervolgens kan er overgegaan wor-

den tot koop. Daarnaast verkopen 
zij in opdracht van particulieren ook 
campers. Wie hulp nodig heeft bij de 
verkoop van de eigen camper is hier 
aan het juiste adres. Wie zijn of haar 
camper wil verkopen, kan zich aan-
melden voor de open dag, waarop 
deze dan voor velen al te bezichtigen 
is. Dit kan simpel door even te bellen 
of te e-mailen.

Ook nieuw is dat Oortgiese camper-
reizen gaat organiseren met speci-
ale thema’s. Liefhebbers van fietsen, 
wielrennen, wandelen, vissen, gol-
fen, motorcrossen en nog veel meer 
kunnen op georganiseerde reizen in 
korte tijd meerdere locaties in binnen 
en buitenland aandoen waar zij hun 
hobby kunnen uitoefenen. Hierbij 
hebben zij dan hun huisje op wielen 
bij zich met alle luxe van thuis maar 
op de meest fantastische locaties.
Daarnaast zal camperverhuur Oor-
tgiese zich gaan richten op sporters 

zoals wielrenners, veldrijders, cros-
sers etc. die willen rondreizen om 
verschillende trainingslocaties aan 
te doen. De camper is, eventueel van 
sponsorstickers voorzien, het ideale 
alternatief als vervoermiddel en ver-
blijfplaats.
De nieuwe eigenaren van Camper-
verhuur Oortgiese organiseerden 
een geslaagde eerste open dag voor 
huurders op 23 februari. Op deze erg 
koude dag trotseerden toch bijzonder 
veel geïnteresseerden voor het huren 
van een camper de bittere kou. Cam-
perverhuur Oortgiese had er dan ook 
alles aan gedaan om het zo comforta-
bel mogelijk te maken. In de campers 
stond de verwarming behaaglijk te 
snorren en de werkplaats was omge-
toverd tot een aangename ontvangst-
ruimte met haardvuur en warme kof-
fie met koek. Zelfs buiten was er voor 
verwarming gezorgd door middel van 
een knetterend vuurtje.
De reacties waren zeer positief, niet 

alleen door de warmte en gezellig-
heid, maar ook over alle campers die
er goed verzorgd bij stonden. Van
buscampers tot zeer luxe semi-inte-
graal campers, ruime alkoofcampers
voor 6 personen en zeer compacte
semi-integraal campers voor 2 per-
sonen. Terwijl buiten verschillende
mensen de luxe campers van binnen
en buiten bewonderden, stonden an-
deren gezellig rond het haardvuur in
de werkplaats hun camperplannen
en ervaringen uit te wisselen. Veel
mensen legden hun vakantieplannen
deze dag definitief vast.

Op zaterdag 20 april wordt de offici-
ele opening van het vernieuwde Oort-
giese gevierd met een feestelijke open
dag. Dan zullen alle verhuurcampers
te zien zijn en zal tevens een ruim 
assortiment van te koop staande bus-
campers, semi-integraal campers en
alkoofcampers uitgestald staan, met
verschillende interessante aanbiedin-
gen. En natuurlijk is er vermaak voor
de kinderen. Dit alles onder het genot
van een hapje en een drankje. Ieder-
een is uiteraard van harte welkom!
Geïnteresseerd in een van de vele
activiteiten? Kom gewoon eens vrij-
blijvend kijken en sfeer proeven bij
Camperverhuur Oortgiese, waar
gastvrijheid, gemoedelijkheid en een
persoonlijke band nog hoog in het
vaandel staan. De koffie staat altijd
klaar aan de Broekstraat 11a in Baak.
Bel (06) 3010 1122 of kijk op de ver-
nieuwde website 
www.oortgiese-camperverhuur.nl.

Nieuwe eigenaren Camperverhuur Oortgiese Baak
Baak - Camperverhuur Oortgiese is al 20 jaar een begrip voor camper-
huurders in de Achterhoek en zelfs ook daar buiten. Met ingang van 
2013 is een nieuwe generatie camperverhuurders toegetreden die met 
hetzelfde enthousiasme, inzet en kennis de verhuurtak van Han en 
Linda Oortgiese overnemen. Op zaterdag 20 april is de officiële ope-
ning van het vernieuwde Oortgiese! Dit wordt groots gevierd met een 
feestelijke open dag van 10.00 tot 18.00 uur.

Verandering Hulpmiddelenuitleen
De hulpmiddelenuitleen is sinds 1 januari 2013 geschrapt uit de 

AWBZ. Hulpmiddelen zijn dan alleen nog ondergebracht in de Zorg-

verzekeringswet (ZVW) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO). Bovendien vallen sinds 1 januari 2013 de eenvoudige hulp-

middelen zoals een rollator, looprek en krukken niet meer onder de 

aanspraak van de ZVW, AWBZ en de WMO.

Het gevolg hiervan is dat Stichting Welzijn Vorden haar depot met 

hulpmiddelen heeft overgeheveld naar het Servicehuis van Sensire 

in Vorden. Hulpmiddelen die in 2012 geleend zijn bij Stichting Wel-

zijn Vorden, dienen daar nog wel retour gebracht te worden. Dit 

i.v.m. de administratieve afhandeling.

Het Servicehuis is te bereiken: Dorpsstraat 7, 7251 BA Vorden, tel. 0314-

357419. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur. 

Website: www.sensire.nl

Iets te veel alleen!
Heerlijk een dag niets hoeven. Geen verplichtingen en afspraken. 

Tijd voor uzelf. U bepaalt wanneer u eet, naar bed gaat en opstaat.

Maar wat, als u heel vaak tijd hebt voor uzelf; bijna altijd de tv aan 

hebt staan omdat het anders zo stil is. Het  interesseert u niet vaak 

meer hoe laat u opstaat of wanneer u eet, of zelfs wat u vandaag eet. 

Wanneer u wel anderen belt, maar zelden gebeld wordt. Dan wordt 

het voordeel van alleen zijn, langzaam een nadeel. Dan verandert  

‘alleen’ in ‘eenzaam’.

‘Vaak zeggen ze tegen mij: ‘Trek er op uit, sluit je aan bij een ver-

eniging!’ Maar ja het ontbreekt mij aan moed. Wie zit er nu op mijn 

gezelschap te wachten? Contact maken lijkt zo simpel, maar als ik 

op het punt sta, haak ik af.’

Wat kun u er zelf aan doen? Soms lijkt het alleen een kwestie van 

de stoute schoenen aantrekken en zelf initiatieven ondernemen. Bij-

voorbeeld u aansluiten bij een club of vereniging, buren uitnodigen 

op de koffie of met kennissen iets gezelligs ondernemen.

Hulp inroepen!
Toch is het vaak niet zo gemakkelijk. Ontbreekt u de moed en het 

zelfvertrouwen om op anderen af te stappen? Heeft u behoefte aan 

advies of hulp? Mensen in uw omgeving kunnen u op weg helpen. 

Mensen die deskundig zijn of die goed op de hoogte van activiteiten, 

steun en hulp in de buurt. Zij kunnen ondersteuning en begeleiding 

bieden, zodat u niet alleen die eerste, soms moeilijke stap hoeft te 

zetten. U kunt terecht bij ouderenadviseur Wilma Berns, Stichting 

Welzijn Vorden, tel. 0575-553159. E-mail: w.berns@sswb.nl

Blij dat ik brei
Samen handwerken; een sjaal met een muts of een knuffel breien 

is in deze tijd leuk, hip en gezellig. Onder het genot van een kopje 

koffie kunnen nieuwe brei- of haakwerken ontstaan en misschien 

nieuwe vriendschappen! U kunt ook samen breien of haken voor 

een goed doel! Loop je soms vast en weet je niet hoe je verder moet? 

Of juist wel en wil je anderen helpen? Vind je handwerken, breien, 

haken, borduren ook leuk om te doen? Kom dan met je werkje en 

neem een vriendin mee naar de gezellige huiskamer van het Kul-

turhus (Dorpscentrum) op de dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Themabijeenkomst Beter slapen
De ouderenbonden, Sensire en de welzijnsorganisaties in de ge-

meente Bronckhorst organiseren voor de inwoners van de gemeen-

te Bronckhorst een themabijeenkomst. Zie onder algemeen SSWB.

Leren omgaan met een iPad is gestart op 7 maart
Via Stichting Welzijn Vorden is op 7 maart jl. gestart met  de eer-

ste cursusmiddag in het leren omgaan met een iPad. Veel senioren 

hebben zich opgegeven en er is een wachtlijst voor deze cursus 

ontstaan. De cursus bestaat uit vijf middagen van anderhalf uur en 

wordt gegeven door vrijwilligers G. Terpstra en H. Roes (van Seni-

orWeb). Deze twee heren hebben de lessen goed voorbereid. Met 

behulp een eenvoudig lesboek worden de lessen op een gezellige 

manier gegeven.

De eerste groep cursisten zijn senioren die via Sensire een iPad heb-

ben gekregen i.v.m. zorg op afstand. In vijf middagen kan de groep 

leren wat er allemaal mogelijk is met een iPad. De eerste middag 

was Pieter Marsman van Sensire aanwezig voor het geval er vragen 

kwamen die met zorg op afstand te maken hebben.

Op 18 april starten twee groepen met een cursus van vijf middagen 

van anderhalf uur voor senioren die op eigen initiatief een iPad heb-

ben aangeschaft. Degenen die op de wachtlijst staan, komen hoogst-

waarschijnlijk voor de zomerperiode niet meer aan de beurt, maar 

in september worden nieuwe cursussen gestart.

Informatiemiddag leren omgaan met een mobiel
Voor de vierde keer werd door Stichting Welzijn Vorden in samen-

werking met het Ulenhof-college een informatiemiddag over het le-

ren omgaan met een mobiel georganiseerd. Deze werd op 18 maart 

gehouden.

In totaal werden 17 senioren welkom geheten door een aantal leer-

lingen van het Ulenhofcollege aan de Nieuwstad. Ze hielpen o.a. bij 

hoe te bellen, hoe een voicemail te beluisteren, hoe een sms-bericht 

te versturen en andere mogelijkheden die de eigen telefoon biedt.

De middag paste voor de leerlingen in het lesprogramma ‘verzor-

ging’. Ook werd door de leerlingen een kopje koffie geserveerd met 

een allerlekkerst zelf gebakken, nog warme, cake. De deelnemers 

vonden het heel geslaagde en nuttige middag.

Jeu de boules bij de Gravin van Vorden
U kunt op de donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur bij de Gravin 

van Vorden  jeu de boules spelen. Het is gratis, alleen koffie of thee 

is voor eigen rekening. U beweegt in de buitenlucht en het is gezel-

lig. Heeft u eigen jeu de boules-ballen, dan mag u die meenemen. 

Is dit iets voor u? Geef u op bij Stichting Welzijn Vorden, telefoon

0575-553405.

Bridgen voor beginners
Bij voldoende belangstelling kan weer een cursus bridgen voor be-

ginners worden gestart. Ook kunt u zich opgeven voor een cursus

voor gevorderden en bij voldoende belangstelling wordt deze nog

een keer gegeven. U kunt zich voor beide cursussen aanmelden bij

de Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405.

Stijldansen op de woensdagmiddag
Er kan tot eind april op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 

uur gedanst worden in het Dorpscentrum. De kosten zijn € 5,- en de 

koffie is voor eigen rekening. Voor meer informatie en opgave kunt

u terecht bij Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6, tel. 0575-

553405. E-mail: l.vanuden@sswb.nl  

Oproep voor jokeren en rummikub
Wie wil graag komen jokeren op de maandagmiddag van 14.30-

16.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Stichting Welzijn

Vorden, telefoon 0575-553405. Wanneer er genoeg deelnemers zijn

kan deze activiteit op de maandagmiddag doorgaan in het Dorps-

centrum te Vorden. 

Op de dinsdagmiddag wordt er rummikub gespeeld. Meldt u zich

eerst aan bij Stichting Welzijn Vorden, telefoon 0575-553405.

Hulp bij invullen van het belastingbiljet
Denk aan uw belastingaangifte (1 april). Stichting Welzijn Vorden

biedt u de mogelijkheid om u te helpen bij invullen van een belas-

tingbiljet. Bel even naar: 0575-553405.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden 
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen adviseert om tenminste 3 maanden 
voor de vervaldatum van het rijbewijs actie te ondernemen.
De keuring wordt gehouden op zaterdag 20 april a.s., om 13.15 uur 

(organisatie PCOB). Iedereen van 70 jaar of ouder moet zich voor een

nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden 

voor de keuring kunnen voor de aanmelding of informatie dagelijks 

tussen 10.00-17.00 uur bellen naar: 0575 552003. De kosten voor de 

rijbewijskeuring bedragen € 25,-. De keuring wordt verricht door 

de keuringsarts Van Remmen  die de opbrengst schenkt aan een 

project voor ontwikkelingshulp. 

Locatie van de keuring: woon/zorgcentrum De Wehme, Nieuwstad 

32 in Vorden.

Informatie over al onze activiteiten en voorlichting/thema’s kunt u vinden op 
onze website (www.stichtingwelzijnvorden.nl ) en in de folders bij ons kantoor
in het Dorpscentrum te Vorden. Daar liggen ook boekjes van de SSWB waarin
u alle activiteiten van de Stichtingen Welzijn in de gemeente Bronckhorst kunt
vinden.
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De website www.achterhoekagenda.
nl is ontwikkeld in samenwerking 
met de gemeente Bronckhorst, VVV 
Bronckhorst en wordt ondersteund 
door Regio Achterhoek en Stichting 
Achterhoek Toerisme (StAT). Het 
doel: een compact, maar compleet 
overzicht van activiteiten in de Ach-
terhoek te bieden aan inwoners, 
toeristen, verenigingen, stichtingen, 
gemeenten en ondernemers. De ge-
bruikers zijn ook meteen de makers: 
iedereen kan als redacteur namelijk 
agenda-items toevoegen. Daarbij 
maakt het niet uit of men sporadisch 
of regelmatig publicaties aanmaakt. 
Een ander belangrijk doel van de Ach-
terhoekagenda is het versterken van 
de onderlinge samenwerking in de 
Achterhoek. Door goed op de hoogte 
te zijn van elkaars activiteiten, kun-
nen deze door samenwerking wor-
den versterkt en worden dubbele 
soortgelijke activiteiten op hetzelfde 
moment voorkomen.
Achterhoekagenda is er letterlijk 
voor en door de gehele Achterhoek. 

Iedereen kan agenda-items toevoe-
gen, maar ook zelf agenda items se-
lecteren en die op elke gewenste ma-
nier delen. Bijvoorbeeld op websites 
van verenigingen,stichtingen en be-
drijven, in kranten, tijdschriften: de
mogelijkheden zijn eindeloos.
De eigenaresse van de Gouden Karper
voegde als honderdste redacteur haar
items toe. Hopelijk volgen er na haar
nog veel meer, zodat de Achterhoek
een nog beter beeld krijgt van wat er
speelt dankzij de Achterhoekagenda.

Ga naar www.achterhoekagenda.nl
om een kijkje te nemen of om ook
agenda-items toe te voegen.

Achterhoekagenda verwelkomt 
honderdste redacteur

Achterhoek - Steeds meer mensen maken gebruik van de Achterhoek-
agenda: dé centrale agenda voor de gehele Achterhoek. Elisabeth de
van der Schueren, eigenaresse van HCR De Gouden Karper in Hum-
melo, meldde zich woensdag 20 maart als honderdste redacteur aan.
Om deze bijzondere mijlpaal te vieren, werd haar een bos bloemen
aangeboden.

Elisabeth de van der Schueren van HCR De Gouden Karper in Hummelo is de honderdste
redacteur van de Achterhoekagenda. Om deze mijlpaal te vieren kreeg zij woensdag 20
maart een bloemetje overhandigd.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Sint-Jaopiks appel
 B. Tosken
 C. Mottens

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

In tegenstelling tot vorig jaar wordt er 
nu gereden over 3 dagen. Op vrijdag 
29 maart wordt er al gereden door de 
mannen en vrouwen die deelnemen 
aan het ONK en OBK. Aangezien er 
dit weekend twee races worden ver-
reden en niet alle dubbele races op 
Paasmaandag plaats kunnen vinden, 
wordt er op zaterdag 30 maart in de 
ochtend getraind voor de start opstel-
ling. De eerste wedstrijden zijn dan al 
op zaterdagmiddag. Op Paasmaandag 
(1 april) is er in de ochtend een vrije 

training, waarna ’s middags de wed-
strijden verreden zullen worden. Er 
wordt gereden in de volgende klassen 
voor het ONK en OBK: Dutch Moto3, 
Dutch Supersport, Dutch Superbikes, 
Dutch Sidecars en Supermono/Clas-
sics. Vele Hamove coureurs zijn van 
de partij zoals: Scott Deroue, Tasia 
Rodink en Jerry v.d. Bunt in de Moto 
3. In de klasse supersport komen o.a. 
Cliff Kloots, Joop Timmer, Frank Bak-
ker, Lesley ten Tusscher, Martin van 
Ruitenbeek en Mick Janssen aan de 

start. Jarco Grotenhuis en Nelson Rol-
fes vertegenwoordigen de categorie 
Superbikes en bij de Classics is Jarno 
Ontstenk van de partij. Marcel en Erik 
Ritzer komen voor de Hamove uit in 
de klasse Sidecars. Daarnaast zullen 
er ook een aantal IRRC rijders van de 
Hamove aan de start verschijnen. 

De vaste bezoekers van de races in 
Hengelo Gld weten niet anders dan 
dat er voor de jongste bezoekers 
wordt gezorgd. Ook in Assen heeft 
de Hamove aan de jongste bezoe-
kers gedacht en is er een springkus-
sen aanwezig. Voor de ‘bewoners’ 
van het rennerskwartier wordt op 
zaterdagavond een feest georgani-
seerd. Het commentaar bij de races 
zal worden verzorgd door een drietal 
speakers waaronder pitreporter Hans 
Veenink uit Hengelo. Op goede vrij-
dag 29 maart organiseert Hamove, in 
samenwerking met het TT-circuit As-
sen en de toerclubs van de KNMV een 
bijzondere promotiedag. Naast de 
vrije trainingen voor het ONK heeft 
men de mogelijkheid om met de ei-
gen motor op het circuit te rijden. 
De races voor het ONK zullen dit jaar 
verreden worden op de circuits van 
Assen, Hengelo, Oss, Zolder en Spa-
Francorchamps. Op het TT circuit 
worden meerdere wedstrijden geor-
ganiseerd. 

Het WK SBK bijvoorbeeld zal in het 
laatste weekend van april worden 
verreden. Traditioneel zal op de laat-
ste zaterdag van juni de TT worden 
verreden en de Britse Superbikes in 
het derde weekend van september.

Hamove opent Nederlands 
 wegrace seizoen in Assen

Hengelo - Net als vorig jaar organiseert de Hamove ook dit jaar de 
jaarlijkse Paasraces voor het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) 
en Open Belgisch kampioenschap (OBK) op het TT circuit Assen. De 
Hamove hoopt dat het dit jaar met Pasen beter weer is dan vorig jaar, 
toen het 2e Paasdag met bakken uit de hemel kwam. Het slechte weer 
van dit moment weerhoudt de vereniging er niet van om er dit jaar 
weer vol tegen aan te gaan.

Gebroeders Ritzer uitkomend voor de Hamove.  foto Henk Teerink

Dit aanbod werd met beide handen 
aangegrepen en dat betekende tevens 
dat eindelijk sinds 2008 de volwassen 
rijders ook weer een wedstrijd kon-
den rijden. Met een open klasse en 
een recreanten klasse. Ondanks het 
gure weer met temperaturen rond 
het vriespunt en een stevige wind wa-
ren er toch nog 50 deelnemers. Netjes 
verdeeld over jeugd en volwassenen 
in een leeftijd van 6 t/m 51 jaar.
Gestart werd in de 50,65,85,125 
jeugd,recreanten en open klasse. 
Het werden mooie wedstrijden mede 
door de sfeer bij de VAMC en de hand 
en spandiensten van de vrijwilligers. 
Voorzitter Johannes van Kempen be-
nadrukte dat hij erg dankbaar was 

voor de steunbetuigingen uit het 
buurtschap Delden en vooral dank 
aan de familie Scheffer voor deze dag. 
‘Hopelijk kunnen we komend jaar 
weer op het vertrouwde circuit onze 
wedstrijden houden’, zo sprak hij. Na 
afloop waren voor de top drie van alle 
klassen mooie bekers ter beschikking 
gesteld door Discus Kluvers uit Vor-
den. Verder wil de VAMC de firma’s 
Enzerink en Wissels uit Zutphen be-
danken voor het beschikbaar stellen 
van de shovels om het circuit te creë-
ren en al de vrijwilligers die zaterdag 

in de weer waren om er een mooie 
sportdag van te maken. De uitsla-
gen waren: 50cc 1 Jan Garrits, 2 Rick 
Prins, 3 Senna v/d Voorst. 65cc 1 Mike 
Roes, 2 Jarno Bleekman, 3 Niels Ger-
ritsen. 85cc 1 Calvin Tragter, 2 Bram 
Bulten,3 Tigo Peters. 125cc 1 Thijs 
Bulten, 2 Youri Pardijs,3 Jan Willem 
Arendsen. Recreanten 1 Tom Be-
rends,2 Rick Timmers, 3 Robert van 
de Tweel. Open klasse: 1 Bas Klein Ha-
neveld, 2 Erwin Plekkenpol,3 Wesley 
Aaldering.

Delden steekt warme hand uit 
naar VAMC De Graafschaprijders
Vorden - Buurtschap Delden was 
zaterdagmiddag weer ouderwets 
het toneel voor een clubcross 
van VAMC De Graafschaprijders. 
Door vergunningsperikelen en 
tegenstand van enkelen, kan de 
VAMC , ondanks de 50 jarige his-
torie, nog steeds niet terecht op 
haar geliefde Deldens Circuit . 
Daarop stak de familie Scheffer 
(op een steenworp afstand van het 
Delden- circuit), een warme hand 
uit naar de club met de vraag of 
ze misschien op hun land een 
clubcross wilde organiseren.

Eerste clubcross VAMC in 2013

Jonge mantelzorgers zijn jongeren 
die thuis te maken hebben met ie-
mand die extra zorg nodig heeft. Dat 
kan zijn een broer of zus met een be-
perking, een ouder met een chroni-
sche ziekte of bijvoorbeeld een groot-
ouder die dementeert. Dat is soms 
best zwaar. VIT-hulp bij mantelzorg 

nodigt hen daarom uit voor een the-
aterworkshop. Alle jonge mantelzor-
gers tussen 8 en 12 jaar maken spe-
lenderwijs kennis met theater in de 
workshop ‘spelen met theater’. Jonge 
mantelzorgers tussen 13 en 18 jaar 
maken met eigen inspiratie een thea-
terstuk in de workshop ‘theater doen 
we zo!’
 Alle jonge mantelzorgers woonach-
tig in de gemeenten Aalten, Bronck-
horst, Doesburg, Doetinchem, Lo-
chem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk zijn van harte wel-
kom in Theater De Storm in Win-
terswijk. De workshop ‘spelen met 

theater’ voor 8 tot en met 12 jaar is 
van 10.00 tot 12.00 uur en de work-
shop ‘theater doen we zo!’ voor 13 tot 
en met 18 jaar is van 13.00 tot 15.30 
uur. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. Opgave is wel noodzake-
lijk! Dit kan tot 8 april door te bellen 
naar VIT, tel. 0544-820000 of te mai-
len naar info@vithulpbijmantelzorg.
nl. Jongeren die vervoersproblemen 
hebben kunnen dit melden, samen 
wordt dan gezocht naar een oplos-
sing. De uitnodiging is te downloa-
den op www.vithulpbijmantelzorg.
nl/jonge-mantelzorger.

Zaterdag 13 april

Theaterworkshop voor jongeren
Bronckhorst - Voor jongeren die 
thuis te maken hebben met fami-
lieleden die zorg nodig hebben 
organiseert VIT-hulp bij man-
telzorg op zaterdag 13 april een 
theaterworkshop in Theater De 
Storm in Winterswijk.

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



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 13 van
25 t/m 30 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
Maandag t/m donderdag 8.00-21.00 uur

Vrijdag 8.00-19.00 uur
Zaterdag 8.00-20.00 uur



In de maanden mei/juni geeft Josée 
ook een introductiecursus ‘Mandala 
Tekenen voor Beginners’ van vier 
bijeenkomsten. De mandala is de 
magische cirkel waarbinnen jij je ei-
gen wereld schept. Dit kan intuïtief 
zijn vanuit een thema of geometrisch 
met passer en liniaal. Maar ook met 
teksten en beelden uit een tijdschrift, 
in collagevorm dus. Tekenen van een 
mandala geeft rust en werkt har-
moniserend, het is zelfs (een beetje) 
verslavend. Koesterend kleuren geeft 
verdieping en brengt je in verbinding 
met jezelf. Je hoeft niet te kunnen 
tekenen om met mandala’s te begin-

nen. Deze cursus laat je zien wat er
allemaal mogelijk is. De lessen vallen
op de dinsdagochtenden 14, 21 en 28
mei en 4 juni en zijn ook apart bij te
wonen. 
Daarnaast worden er nog drie work-
shops aangeboden: op woensdagmid-
dag 3 april ‘Oma-Moeder & (Klein)
Kind’, op vrijdagochtend 12 april
‘Intuïtief Tekenen en Schilderen’ en
op donderdag 18 april een hele dag 
‘Hundertwasser’. Voor tijden, prijzen
en inhoudelijke informatie kan men
terecht op de webstek www.amare-
atelier.nl. Of bellen met Josée van der
Staak: 0575-555783.

Voorjaar activiteiten bij 
Atelier Amare

Vorden - Nog vóór de zomervakantie biedt Josée van der Staak van 
atelier Amare de mogelijkheid om stap voor stap de tekentaal te ont-
dekken en te ervaren wat die jou te zeggen heeft. Tekentaal is volgens
Josée een taal die jou vertelt hoe het met je gaat. Aangeboden worden
vijf bijeenkomsten op vrijdagmiddag 26 april en de dinsdagmiddagen
7 t/m 28 mei over achtereenvolgens ‘Portret tekenen’, ‘Spiegelen’, ‘Ge-
ometrie’, ‘Energetisch tekenen’ en ‘Collages maken’. De bijeenkom-
sten zijn ook apart bij te wonen

Op zondag 7 april is er weer een Wil-
de Buiten Dag op landgoed Hackfort 
in Vorden. Voor kinderen van 4 tot 
12 jaar en hun (groot)ouders, vriend-
jes en vriendinnetjes. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur kun je 
meedoen vanaf het boerenerf van 

Natuurmonumenten, Baakseweg 1a 
in Vorden. Het evenement duurt tot 
17.00 uur. Kijk voor meer locaties 
en informatie op www.natuurmo-
numenten.nl/  wildebuitendagen. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Vies 
worden mag. Kom je ook?

Leer overleven in het wild 
tijdens de Wilde Buiten Dagen

Vorden - Natuurmonumenten organiseert in april en mei weer Wilde 
Buiten Dagen. Tijdens deze lente-editie leren kinderen èn hun ouders 
alles wat je moet weten om in de natuur te kunnen overleven. De eve-
nementen vinden plaats op verschillende data en op meer dan twintig 
locaties in het land.

Op vrijdagavond 5 april is het zover, 
dan speelt Berry Lussenburg in Thea-
ter Onder de Molen zijn nieuwste pro-
gramma ‘Verwhard’. (Aanvang 20.30 
uur). Berry schuwt de actualiteit niet 
en weet op geheel eigen wijze tijdloze 
grappen neer te zetten, waardoor het 
publiek denkt ‘waarom ben ik hier 
zelf niet op gekomen? Oneliners die 
niet zouden misstaan op een scheur-
kalender. Maar ook goed doortim-
merde monologen rollen in een rap 

tempo uit zijn mond.Reserveren van 
kaarten voor Berry Lussenburg is ze-
ker aan te raden, er is nog maar een 
beperkt aantal plaatsen. 
Zie www.tom-vorden.nl

Cabaretier en meester van tijdloze grappen

Berry Lussenburg in TOM
Vorden - In de Zomercarrousel 
van 2012 viel Berry op door zijn 
rappe tong, zijn alertheid en zijn 
inspelen op het publiek. Daarom 
dacht de programmeur van TOM 
- Josée van der Staak, deze man 
moet hier een hele avond komen 
spelen.

Het is een klucht in drie bedrijven dat 
zich afspeelt op een boerderij die in 

1970 is omgebouwd tot camping. Het
stuk is geschreven door D.J. Eggeng-
oor en wordt onder leiding van regis-
seur Gerard Smeenk in het dialect
gespeeld.’Zilveruitjes en Augurken’ 
wordt niet alleen gespeeld voor de
mensen uit het buurtschap Veldwijk,
iedereen is welkom.

Toneelvereniging Veldwijk
Vorden - De toneelvereniging 
Veldwijk geeft vrijdagavond 5 
april in het Dorpscentrum een 
uitvoering van het toneelstuk 
‘Zilveruitjes en Augurken’.

De eerste set begonnen de Vordense 
dames wat mat en keken hierdoor 
al snel tegen een ruime achterstand 
aan. Deze achterstand bleef tot de 20 
punten op het score bord staan. Tot 
het moment dat Lian Leunk aan serve 
kwam bij een stand van 19-23 in het 
voordeel van Scylla. Door haar goede 
service serie serveerde zij de set met 
25-23 uit. 
Dash begon de tweede set met de-
zelfde opstelling als in de eerste set. 
Deze set kwamen de Vordense dames 
direct op voorsprong. De voorsprong 
bleef de hele set staan. Halverwege 
de set viel Janine te Walvaart uit met 
een blessure aan haar knie. Dit was 
natuurlijk een ontzettende aderla-
ting voor de Vordenaren maar zij 
bleven toch volleyballen. Dash zette 
in deze set een extra stapje en won 
met 25-19. 
In de derde set probeerde de dames 
van Dash deze goede lijn door te zet-
ten. Dit lukte echter niet. Richting de 
20 raakten de Vordenaren de opge-
bouwde voorsprong kwijt. Scylla wist 
de touwtjes in handen te krijgen en 
de set naar zich toe te trekken. Deze 
set eindigde, na een spannend slot, 
in 25-27. De dames uit het achtkas-
telendorp wisten dat ze weer scherp 
moesten starten om de vierde set te 
winnen. De set ging gelijk op, en aan 
beide kanten werden harde ballen ge-
slagen. Mara Franken wist voor Dash 
de nodige punten te scoren. Helaas 
was dit niet genoeg en ging de winst 
wederom naar de meiden uit Wage-
ningen, setstand 23-25. Nu moest het 
gaan gebeuren. Dash wilde er alles 
aan doen om de winst in eigen huis 
te houden. Het was geen mooie wed-
strijd maar er werd hard gewerkt en 
er had pas één ploeg gewonnen in 
Vorden en dit zou zeker niet de twee-
de ploeg worden! Het harde werken 
werd beloond en de set werd gewon-
nen met 15-11. Het Vordens Volks-
lied klonk weer luid in Sporthal ’t 
Jebbink. Wederom wist Dash een te-
genstander te verslaan in eigen huis, 
al was het niet mooi, ook deze pun-
ten tellen. Na deze wedstrijd hebben 
de Vordenaren weer een weekendje 
vrij. Maar de week hierna, op 6 april, 
wordt er weer keihard gestreden om 
de punten tegen DVO te pakken. De 
buren uit het Gelderse Hengelo staan 
op dit moment op de elfde plek op de 
ranglijst, maar strijden er voor om in 
de tweede divisie te blijven. Dit zijn 
altijd lastige wedstrijden dus het pu-
bliek is van harte uitgenodigd in de 
Kamp in Hengelo om 17.45!

Dash Vorden 
wint moeizaam 
in eigen huis

Vorden - Na een geweldig team 
uitje in Eindhoven mochten de 
dames van Dash op zaterdag 23 
maart weer aantreden tegen Scyl-
la uit Wageningen. De vorige ont-
moeting bleek Scylla een maatje 
te groot en deze wedstrijd werd 
verloren met 3-1. Er ging dus 
maar één punt mee naar Vor-
den. Dit wilde Dash in eigen huis 
recht zetten.

Na de pauze ging de zon vanzelf schij-
nen. Supergezellig prachtige Afri-
kaanse muziek, op meesterlijke wijze 
vermengd met westerse jazz. Laybus 
noemen de vier topmuzikanten zich: 
Kees Molhoek, Fred van Duinhoven, 
Carel van Rijn en dan de leider van 

de band Layba Diawara. Zij hebben el-
kaar helemaal gevonden in deze vorm 
van muziekmaken. Een universele 
taal die door het aanwezige publiek 
helemaal werd verstaan. Volkliedjes 
uit Guinee-Bissau, overgoten met een 
jazzsaus alsof het zo bedoeld is.

Zonnige zondagmiddag 
in TOM

Vorden - Zondagmiddag 17 maart was het feest in Theater Onder de 
Molen te Vorden. Voor de pauze trad Boudewijn Hansen op als trou-
badour ‘pur sang’ met zijn liedjes over de hoofse liefde en meer; soms 
ingetogen, soms uitbundig, maar altijd overtuigend.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

IEDERE DAG

-

-

-

APRIL

KUNSTAGENDA VORDEN
-

-

-
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Al 15 jaar een vertrouwd 
adres in de achterhoek, nu 
ook bij u in de buurt!

Maatkamp kozijnen al 15 jaar 
een vertrouwd gezicht in de 
achterhoek.

* Vele topmerken waaronder Schüco,       
  Gealan, Veka, Thyssen en Alpro.
* 
  houtlasverbinding
* Meer dan 60 kleuren
* Politie keurmerk veilig wonen
* Eigen montage
* Ook voor dakkapellen, serres, 
   terrasoverkappingen, schuifpuien en
  vouwwandsystemen
* De beste kwaliteit tegen de scherpste
   prijs

KOM OOK!! 2E PAASDAG
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

GRATIS HORREN
BIJ ELK 

DRAAIKIEPRAAM

* vraag naar de voorwaarden

BEZOEK 

ONZE SHOWROOMS
IN 

ZUTPHEN OF

LICHTENVOORDE

Al 15 jaar een vertrouwd 
adres in de achterhoek 
nu ook bij u in de buurt!

MAATKAMP KOZIJNEN
Loohorst 2                Nobelstraat 7
7207 BM Zutphen   7131 PZ Lichtenvoorde
0575-740000           0544-466208

WWW.MAATKAMP.NL
info@maatkamp.nl

NU 6% BTW
 

OP

 
MONTAGE

TWEEDE
 

PAASDAG

OPEN
 

HUIS

10.00 TOT 16.00 uur

Maatkamp Kozijnen biedt al 15 jaar 
lang de beste service, de hoogste 
kwaliteit en het beste advies tegen 
de scherpste prijs. 
Voor zowel particulieren als bedrij-
ven, scholen en Verenigingen van 
Eigenaren heeft Maatkamp Kozijnen 
veel te bieden. Dat ziet u terug in 
een uitgebreide collectie innovatie-
ve producten van diverse merken 
en een uiterst flexibele werkwijze. 
Door het aanbieden van meerde-
re merken valt er ook echt wat te 
kiezen. Er is voor ieder wat wils, 
wat resulteert in een grote klant-
tevredenheid. Bovendien heeft u bij 
Maatkamp Kozijnen te maken met 
een vast aanspreekpunt, waardoor 
korte lijnen en een optimale service 
gegarandeerd zijn.

Eigen beheer
De kunststof en aluminium kozijnen 
zijn in vele uitvoeringen en kleuren 
beschikbaar. 
Ze zijn energiebesparend en het 
kunststof kozijn met houtlook is  
niet van een houten kozijn te onder-
scheiden. 

Daarbij monteert het bedrijf alles  
volledig in eigen beheer.
Daarmee bent u verzekerd van een 
perfecte kwaliteit en een uitstekende 
service. 
Vanwege de jarenlange ervaring 
kunnen wij u op alle voor- en nade-
len van een bepaalde keuze wijzen. 
Zo krijgt u altijd de beste oplossing 
voor uw situatie in beeld.

Showrooms
Maatkamp Kozijnen werkt vanuit de 
fraaie showrooms in Lichtenvoorde 
en Zutphen. 
Op die manier kunnen klanten uit de 
hele regio op maat worden bediend.

Ook nieuwsgierig geworden?
Voor aanvullende informatie en  
deskundige adviezen kunt u vrij-
blijvend contact  opnemen of een 
bezoekje brengen in één van de 
showrooms. Bovendien profiteert u 
nog tot 1 maart 2014 van 6 % BTW 
op montage. 

Alle reden dus om u te laten infor-
meren.

Al 15 jaar betaalbare topkwaliteit

Maatkamp Kozijnen, 
altijd de beste oplossing
Voor kozijnen, deuren, schuifpuien, dakkapellen, terrasoverkappingen en 
serres van kunststof of aluminium, bij het nuchtere Achterhoekse bedrijf 
Maatkamp Kozijnen is uw woning in deskundige handen.

 

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

www.keukenvanhackfort.nl  
Op Twitter  @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) 
 
 

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 
 

Familie Park CactusOase
0573 - 451817  

WWW.CACTUSOASE.NL

Infolijn (24 uur per dag bereikbaar): 0880 102030

Een bijzondere belevenis voor
iedereen. Een uniek stukje woestijn
in Nederland met als blikvanger de
Cactus Piramide!

LEUKE PAASACTIVITEIT:
Op beide Paasdagen 

is er een speciaal 
familie-paas-arrangement 

met bijzondere verrassingen.

Met wisselende exposities 
en kinder animatie!

Nieuw !!! 

Schatten in Grafkelder

Cactus Piramide!!!

TUINHOUT SIERBESTRATING

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



PAASSHOW IN HENGELO 2e PAASDAG

8�
altijd

veel te lekker 
gebak

paasslagroomtaart

bestel uw paasgebak tijdig bij hema hengelo gld
     

HEMA Hengelo gld,  0575-465050



Het adres 
voor al uw 

druk- en printwerk!

Naast het leveren van 
offsetdrukwerk 

is Uiterweerd druk & print
uw bedrijf voor het printen van

digitale bestanden.

Flexibel, voordelig, 
goede service 

en korte levertijden.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

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

info@uiterweerd.nl

Tevens kunt u uw familiedrukwerk bestellen 
bij Drogisterij De Vijzel.

Dorpsstraat 7, 7221 BM Steenderen
Telefoon 0575 451296

info@devijzel.nl

Badkamer van de maand 

Complete badkamer

8750,-
Inclusief tegels, montage en BTW

 en  werken 
samen met de sanitair en tegelshowroom, 
klanten van  kunnen 
voortaan terecht in de showroom van om een 
passende offerte te laten maken voor het 
vervangen van het  toilet of badkamer in uw 
woning.

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

Bel voor een afspraak met Arendsen Installatietechniek 0575-462511 of HCI 0575-468181

DOET JE HUIS GOED.HCI.

Hengelo (Gld)
Nijverheidsweg 2
7255 RA Hengelo (Gld)
Telefoon 0575 - 46 25 11

www.arendsen-hengelo.nl

Uw professionele partner voor alle techniek in uw woning.

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

SPAREN

PAASSHOW IN HENGELO 2e PAASDAG



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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Terrasjes in het dorpshart en een 
compact en kwalitatief goed winkel-
gebied op loopafstand: zo zou het 
centrumgebied van Hengelo er in 
2015 uit moeten zien. Hengelo’s 
sterke punten zijn het gevarieerde 
straatbeeld en het kleinschalige en 
deels historische karakter. Daar zijn 
we zuinig op. Maar het langgerekte 
centrum maakt dat Hengelo niet echt 
een herkenbaar dorpshart heeft. En 
dat willen we toevoegen. Een lang 
proces van plannen en procedures 
ging hieraan vooraf. Het ‘rondje om de 
kerk’, is inmiddels af en ziet er mooi 
uit. Nu volgen de deellocaties oude 
gemeentehuis e.o. en Raadhuisstraat. 
Wat is de stand van zaken?

Locatie oude gemeentehuis
Het oude gemeentehuis is deels ge-
sloopt en het terrein is inmiddels 

-
partementen voor ProWonen. Als de 
bouw volgens planning verloopt, is 

klaar.

-

van de commerciële ruimten en de 

en de gemeente nog een passende in-
-

genheid met terras. 

Unieke bouwkavels in het centrum

-
seert hier na sloop van de bestaande 
winkel maximaal vier unieke kavels 
voor particulier opdrachtgeverschap. 

(voor)verkoop van de kavels. Poten-
tiële kopers kunnen in overleg met 

-
vel bepalen. Op dat moment is ook de 

Raadhuisstraat
-

-
gunning voor Raadhuisstraat 12-14. 

-

binnenkort gaat starten met de ver-

-

-
kelaar: www.debunte.nl. 

Terrein voormalige DA Drogist

egaal gemaakt. Na 5 mei wordt het 
terrein opnieuw ingericht als een 
klein park met een wandelpad naar 
het winkelgebied met o.a. de nieuwe 

voor het oude gemeentehuis staat, is 
gesnoeid en verplaatsen we dit na-

een nieuwe plek.

Weekmarkt
-

parkeerplaats voor het oude gemeen-

-

de markt veel mensen en auto’s op 
-

door de verkeerssituatie minder 

Meer informatie
-

den of de plannen? Neemt u dan con-
tact met ons op per mail via info@
bronckhorst.nl of telefonisch via ons 
algemene nummer (0575) 75 02 50. 

Hengelo centrum) 
vindt u ook een over-

in het centrum. U 
kunt ook de QR-code 
scannen.

Op weg naar een compact en levendig Hengelo centrum
Wat gaat er gebeuren de komende tijd?

-

-

(Tweede Paasdag) vindt er géén in-

-
piercontainers geleegd op 30 
maart! Plaats ook op de inhaaldag 
uw container om 07.00 uur aan de 
weg. Ook de Afval Breng Punten en 

Tweede Paasdag gesloten. 

Informatie over inhaaldagen vindt u 
ook op uw afvalkalender en www.
berkelmilieu.nl. Heeft u nog vragen? 

bereikbaar op werkdagen van 

Afvalinzameling rond Pasen

plekken in het land de rookwolken 
weer over de velden en verlichten 

-

Het paasvuur geldt als een lente-

en de vruchtbaarheid van de velden 
bevorderde. Hoewel de paasvuren 

-

bevolking, is iedereen welkom. Ook 

paasvuren kan snoeihout worden 
-

om snoeihout te brengen en op wel-

maart of 1 april ontstoken worden.

-
pland:

 Holtslagweg

Paasvuren

Op 24 april a.s. wordt alweer voor de 

gehouden voor alle ere-burgers en 
-

-

-
ke onderscheiding, woont u in 
Bronckhorst, heeft u onverhoopt 
geen uitnodiging ontvangen en wilt u 

-
tact met ons opnemen via tel. (0575) 

-
meentehuis in Hengelo en op het 
programma staat na een welkom van 

-
heidkundige verenigingen in Bronck-
horst over vroeger en nu.

Speciale middag voor inwoners met lintje



Onlangs diende Tieltjes de aanvraag 
voor een Wabo-vergunning voor de 
vestiging van een pluimveebedrijf op 
de Landeweerdweg in het LOG Halle-
Heide in bij de gemeente. B en w 
toetsen de vergunningaanvraag nu 
op ontvankelijkheid en inhoud. Zodra 
de procedure voor de vestiging van 
het pluimveebedrijf start, organise-
ren we een bijeenkomst voor inwo-
ners en belanghebbenden en publi-
ceren wij hierover op onze website 
en deze gemeentepagina’s. 

Inmiddels heeft de provincie Gelder-
land laten weten dat de mogelijkhe-
den tot nieuwvestiging van intensie-
ve bedrijven in landbouwontwikke-
lingsgebieden (LOG’s) kunnen ver-
vallen. Dit geldt uitdrukkelijk niet 
voor die situaties waarin een zoge-
naamde VIV-beschikking (verplaat-

singssubsidiebeschikking) is afgege-
ven, zoals bij Tieltjes het geval is 
(voorwaarde provincie). Wij brengen 
de mogelijkheid van nieuwvestiging 
van intensieve veehouderijbedrijven 
binnen het LOG Halle-Heide in het 
nog vast te stellen bestemmingsplan 
daarom terug van 3 naar 1 bedrijven. 
Verdere nieuwvestiging van inten-
sieve veehouderijbedrijven in het 
LOG Halle-Heide is dan onmogelijk. 
Hervestiging van intensieve veehou-
derijbedrijven binnen het LOG zal 
door een wijzigingsbevoegdheid in 
het bestemmingsplan wel mogelijk 
blijven tot een max. oppervlakte van 
1,5 ha. Voor de rest van het buiten-
gebied is dit 1 ha. 

Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar het artikel op www.bronck-
horst.nl  Actueel  Laatste nieuws.

Vergunningaanvraag Tieltjes voor vesti-

ging in LOG-Halle-Heide ingediend

Om mee te kunnen doen aan leuke en gezonde activiteiten in de samenleving 
kunnen inwoners met een laag inkomen in aanmerking komen voor een zoge-
naamde participatiebijdrage in de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap 
van een sportclub, zwemles, concertbezoek. Om voor deze bijdrage in aanmer-
king te komen geldt een leeftijds-, inkomens- en vermogenseis. Hieronder 
leest u wat we kunnen vergoeden, hoe hoog de participatiebijdrage is, welke de 
eisen zijn en hoe u een aanvraag kunt indienen.

Leeftijdseis
Inwoners van 18 jaar en ouder met een inko-
men tot 110% van de geldende bijstands-
norm en een laag vermogen (voor de bedra-
gen zie onder ‘Inkomenseis’ en ‘Vermo-
genseis’) kunnen in aanmerking komen voor: 

 culturele en sportactiviteiten
   ............................................................... € 120,- per gezinslid

jaar .....................................................€ 55,- per kind

brugklas .......................................€ 500,- per kind

grond van de collectieve aanvullende zorgverzekering bestaat er zonder 

Inkomenseis
Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie en heffingskorting. De vol-
gende inkomensgrenzen (netto exclusief vakantietoeslag) per maand zijn van 
toepassing:
Alleenstaanden
18 tot 21 jaar ............................................................................................................................................................... € 239,-
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................... € 967,-
65 jaar................................................................................................................................................................................. € 1.061,-
in inrichting wonend ..........................................................................................................................................

Alleenstaande ouders
18 tot 21 jaar ............................................................................................................................................................... € 515,-
21 tot 65 jaar ...............................................................................................................................................................

65 jaar................................................................................................................................................................................. € 1.335,-
in inrichting wonend ..........................................................................................................................................

Gehuwden
18 tot 21 jaar zonder kinderen ..............................................................................................................

18 tot 21 jaar met kinderen .......................................................................................................................

één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen ................................ € 929,-
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen ......................................... € 1.206,-
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................... € 1.381,-
65 jaar waarvan één of meer 65 jaar of ouder ....................................................................

in inrichting wonend .......................................................................................................................................... € 555,-
Let op! Bij medebewoning met anderen gelden andere inkomensgrenzen. Voor 
meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen min schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- 
en spaargelden, koopwoning, auto, boot, caravan, aandelen en lijfrente. Het 
vermogen mag niet meer bedragen dan:

 .......................................................................................................... € 11.590,-
 ...................................................................................................................................................... € 5.795,-

Aanvragen en informatie
U kunt de participatiebijdrage met 
uw DigiD digitaal aanvragen via 
www.bronckhorst.nl. Het is ook mo-
gelijk een aanvraagformulier op te 
vragen bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis.

Inwoners met een bijstandsuitkering 
van de gemeente, hoeven geen aan-
vraag in te dienen. Zij krijgen de participatiebijdrage automatisch op hun 
bankrekening overgemaakt. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen 
via e-mail: info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50. 

Laag inkomen?
Vraag de participatiebijdrage aan

De werkzaamheden voor de herin-
richting van Vorden centrum zijn be-
gonnen. Woont u in Vorden of rijdt u er 
regelmatig doorheen dan heeft u het 
vast gezien. Inmiddels is de onder-
grond voor de nieuwe parkeerplaats 
bij De Bleek klaar. Vanaf 25 maart 
brengen we de bestrating aan, waar-
bij de winkels bereikbaar blijven.

Bomen
De lindes van De Bleek en de zuileiken 
uit het centrum zijn verplaatst naar 
het terrein naast De Bleek. Deze ver-
plaatsing is prima verlopen. Eén zui-
leik is nog even blijven staan vanwege 
een kabel dicht bij de wortels. Deze 
boom verplaatsen we deze week met 
een iets aangepaste methode.

Informatiepunt aan De Bleek
De eerste belangstellenden liepen al 
binnen tijdens het wekelijkse spreek-
uur op het informatiepunt aan De 
Bleek, elke donderdag van 15.00 tot 
16.00 uur. Ook u bent van harte wel-
kom!

Raadhuisstraat en Komvorderlaan
Vanaf 25 maart zijn ook de werk-
zaamheden aan de Raadhuisstraat 
nabij de brug gestart. Aanwonenden 
zijn of worden vooraf geïnformeerd 
door Oranjewoud Realisatie. 

Route buurtbus
Zoals we vorige week al op deze ge-
meentepagina’s meldden, rijdt de 
buurtbus sinds 22 maart via de Zut-
phensestraat. De halte in de Raad-
huisstraat (bordje buurtbus) is ver-
plaatst naar de huidige ‘Arriva’ halte 
aan de Zutphenseweg (Tuunte). Vanaf 
13 mei rijdt de buurtbus weer door de 
Raadhuisstraat. 

Wegomleidingen
Woningen en bedrijven blijven tijdens 
de werkzaamheden gewoon te voet 
bereikbaar. Doorgaand verkeer (fiet-
sers en gemotoriseerd verkeer) is 
niet mogelijk. Het verkeer wordt om-

geleid via de Dorpsstraat-De Horster-
kamp-Willem Alexanderlaan. Het Ho-
ge wordt tijdelijk een doodlopende 
weg. Het eenrichtingsverkeer heffen 
we daar ook tijdelijk op.

Werkzaamheden Vorden centrum

-

routes staan in rood aangegeven

Bent u inwoner en van plan een be-
drijf te starten, maar u weet niet waar 
u moet beginnen? Heeft u advies no-
dig bij de lopende gang van zaken in 
uw onderneming, omdat het even wat 
minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Re-
gionale Organisatie Zelfstandigen) te-
recht. Deze organisatie voert voor de 
meeste gemeenten in de Achterhoek, 
waaronder Bronckhorst, en Twente 
regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, coaching 
en trainingen voor starters en onder-
nemers. Zo kunt u bijvoorbeeld on-
dersteuning krijgen van (oud)onder-
nemers op het gebied van marketing, 
financiën of netwerken om uw bedrijf 
verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 

voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet ban-
cair voor elkaar kunnen krijgen. Van-
zelfsprekend moet wel aan de gel-
dende voorwaarden worden voldaan. 
Naast kredietverlening biedt het Bbz 
de mogelijkheid voor een tijdelijke in-
komensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. Daar-

-
dernemerspunt voor Twente en de 
Achterhoek en kan u via Qredits een 
krediet tot max. €50.000,- worden 
verstrekt. Ga naar www.rozachter-
hoek.nl voor meer informatie over de 
diverse regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 

-
groep.nl. U kunt via het secretariaat 
ook een afspraak maken met een on-
dernemersadviseur tijdens het 
maandelijkse spreekuur in het ge-
meentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op 2 april en 7 mei 
a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. Ook op 
www.rozgroep.nl en www.rozachter-
hoek.nl vindt u veel informatie. Ver-
der houdt ROZ u op de hoogte van on-
der meer ondernemersnieuws, bij-
eenkomsten en workshops via www.

Ondernemer worden en 

blijven in Bronckhorst?

B en w hebben besloten € 35.000 bij 
te dragen aan een capaciteitsuitbrei-
ding van de sportaccommodatie van 
voetbalvereniging Vorden. De vereni-
ging wil met dit bedrag de oefenhoek 
vergroten, de bestaande oefenhoek 
verbeteren en verlichting bij het 

maatregelen verwacht de vereniging 
het huidige trainingsveld zodanig te 
kunnen ontlasten dat het mogelijk is 
dit veld als wedstrijdveld in te zetten.

Privatisering buitensportaccommo-
daties
Het eigendom, beheer en onderhoud 
van de buitensportaccommodaties 
wordt binnenkort aan de verenigin-

gen overgedragen. Dit komt voort uit 
het traject naar een Toekomstbesten-
dig Bronckhorst (TBB). VV Vorden 
kampt al jaren met een ondercapaci-
teit m.b.t. speelvelden. De speeldruk 
op de velden is hierdoor (te) groot. In 
juni 2012 besloot de gemeenteraad 
dat de vereniging wordt gecompen-
seerd in toekomstige onderhouds-
kosten voor ontbrekende velden vol-
gens de norm van 2011. In januari 
2013 stelde de raad al een bedrag 
beschikbaar voor uitbreiding van de 
capaciteit in Vorden, waaruit de ge-
noemde kosten worden gedekt. Ook 
met VV Pax uit Hengelo is de gemeen-
te in gesprek over de huidige en toe-
komstige onderhoudskosten.

Bijdrage voor capaciteitsuitbreiding VV Vorden

Hulp en informatie om 
huiselijk geweld te stoppen.

Huiselijk geweld



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.

Op 16 maart werkten weer veel vrij-
willigers aan een schoon Bronck-
horst, zowel in het buitengebied als in 
de dorpskernen. Door de inzet van de 
vrijwilligers van de werkgroep zwerf-
vuildag Vorden, de Wildbeheereenhe-
den, college- en raadsleden en vele 
andere enthousiaste inwoners was 
deze dag weer een groot succes! Ook 
dit jaar is er veel afval opgehaald. He-
laas neemt het aantal drank- en 
snoepverpakkingen dat langs de 
schoolroutes wordt gevonden nog 
jaarlijks toe. Ook werd veel vuur-
werkafval en plastic in de berm en 
sloot aangetroffen. 

Pluim
Wij waarderen de inzet van deze vrij-
willigers, die elke keer weer het afval 
opruimen dat anderen achterlaten, 
terwijl we toch samen verantwoorde-
lijk zijn voor een schone leefomge-
ving. De openbare ruimte is immers 
voor en van ons allemaal!

Vrijwilligers zwerfvuilopruimdag bedankt!

 Van omwonenden hoorden we dat er 
al een tijdje 3 ooievaars rondvliegen 
in park De Bleijke in Hengelo. Daarom 
plaatsten we vorige week een nest op 
een rustige plek in het park in de 
hoop dat er zich met wat mooier weer 
een koppel gaat nestelen.

In de paal zitten o.a. ook nestkasten 
voor andere vogelsoorten zoals rood-
borst, winterkoning, grauwe vliegen-
vanger, witte kwikstaart, huismus-
sen, koolmezen en merels.

Plantdag
Afgelopen zaterdag was er, ondanks 
de gure weersomstandigheden, een 
feestelijke plantdag, waarbij ca. 50 
inwoners (jong en oud) bomen en 
struiken hebben geplant en een wil-
gentenenhut gevlochten.

Ooievaarsnest in park De Bleijke in 

Hengelo

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

van schouwburg Amphion, 1 tot 15 juni 2013, schouwburg Amphion

28 april van 10.30 tot 13.00 uur, koninklijke harmonie Concordia
-
-

-
tember van 11.00 tot 18.00 uur, afsluiten diverse wegen en instellen stopverboden op diverse we-

-

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 10 maart 2013:

Ontvangen op 15 maart 2013:

Ontvangen op 16 maart 2013:

Ontvangen op 18 maart 2013:

Ontvangen op 20 maart 2013:

Ontvangen op 21 maart 2013:

Rectificatie
Ontvangen op 6 maart 2013:

Ingetrokken aanvraag
Ontvangen op 31 januari 2013:

binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 

Aanvragen

liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-
ging Euterpe

-
caal party

Drank- en Horecawet, tijdelijke plaatsen tent, 10 augustus van 13.00 tot 02.00 uur de dag daarop 

-

-
bruiksvergunning tent, van 20.00 tot 02.00 uur de dag daarop volgend, ontheffing art. 35 Drank- 

 Horecawet, 1 april 2013 van 10.00 tot 18.00 uur, café De Herberg
-

wet, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 31 maart 2013 van 20.00 tot 01.30 uur de dag daarop

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Verzonden op 18 maart 2013:

Verzonden op 20 maart 2013:

Verzonden op 21 maart 2013:

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden op 20 maart 2013:

Van rechtswege ingetrokken omgevingsvergunningen
Verzonden op 22 maart 2013:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

brug over de Baakse Beek tot aan de bebouwde kom van Baak, een snelheidsbeperking van res-

-
bouwde kom van Baak tot de brug over de Baakse Beek  

-
laan, tussen de Harmsveldseweg en nummer 26 van de Eikenlaan, en de Bergkappeweg, tussen 
de Eikenlaan en de Bekmansdijk, van 31 maart 20.00 uur tot 1 april 2013 10.00 uur 

-

-

Verleende vergunningen

www.achterhoekfoto.nl



Openbare bekendmakingen - vervolg

tussen de Akkermansstraat en de Neuzendijk, Neuzendijk en de Michelstraat in Zelhem, en de 
Wolsinkweg en Kroezerijweg in Keijenborg geldt in die periode een stopverbod 

een stopverbod

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-

-

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 

Voorlopige voorziening 

een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 

-

Voornemen tot het plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumen-
tenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende objecten te plaatsen op de gemeentelijke

 

-

Zienswijze indienen?

Monumenten

1e
 

 
Siertuin-AZ en Moestuin-AZ.
Goede voeding voor bodem en plant is de basis voor een zorgeloze tuin!

www.boerenbond-welkoop.nl

Welkoop Hengelo (Gld.), Toldijk, Vorden en Zelhem

Bent u toe aan vervanging van radio, 
televisie, computer, wasmachine, 
koelkast of inbouwapparatuur...... 
Misschien wilt u wel gewoon eens 
iets anders.

Loop dan eens binnen bij:
DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29, Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!
Nu ook voor uw smartphone, iPad 
en iPhone reparaties.

Bettinkhorst 2, 7207 BP Zutphen, Tel: 0575 - 516646www.autohillen.nl

Kom Tweede Paasdag naar onze showroom en stel jouw ADAM 
precies samen zoals ’ie het best bij jou past. Van velgen tot aan 
het dak en van interieur tot exterieur. Speel met de mogelijkheden 
en combineer naar wens. Zo heb je de perfecte ADAM zo gevonden. 
Kom dus op Tweede Paasdag naar onze showroom voor een nadere 
kennismaking en een proefrit.

De nieuwe OPEL ADAM

Je hebt ’m zo gevonden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 5,0 - 5,1; kms/liter: 20,00 - 19,61; CO2 gr/km 119 - 118. 
Er is al een Opel ADAM vanaf € 12.495,-. Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

  Tweede Paasdag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 6 april a.s. landelijke open huizen route:
Bij de o.a. de volgende woningen staat de deur voor U 
open van 11.00 tot 14.00 uur:
Covikseweg 19, Steenderen
Baron van der Heijdenlaan 20, Wichmond
Dr. Alfons Ariensstraat 22, Steenderen

Te koop: ca. 7 ha landbouwgrond aan de
Korte Broekstraat te Hummelo

www.streekmakelaars.nl



Ook hebben de verpakkingen pot-
grond, honden- en kattenvoeding 
en het erfdierenvoer een nieuwe uit-
straling gekregen. Dit alles tegen de 

vertrouwde kwaliteit en prijs. Op 2e 
paasdag (1 april) is Welkoop Vorden  
geopend en krijgt men op  1 artikel 
naar keuze maar liefst 20% korting! 

Op 4, 5 en 6 april zijn er de speciale 
afrasteringsdagen. Tijdens deze 3 da-
gen krijgt men op alle afrasterings-
materialen 20% korting. Op 6 en 7 
april is Welkoop Vorden te vinden 
bij de bij de voorjaarsshow van Rou-
wenhorst Bos- en Tuinmachines te 
Barchem. Hier wordt de nieuwe tuin-
meubelen collectie getoond.

Welkoop Vorden is klaar voor 
het voorjaar

Vorden - Waarschijnlijk is het u al wel opgevallen dat Welkoop Vorden 
het aangezicht (exterieur) van de winkel heeft veranderd. De nieuwe 
ingang is klaar en de buitenpresentatie heeft een complete metamor-
fose ondergaan.

Uitslagen zijn;
Lijn A:
1. Lien van Gastel en An Wortel 
57,86%; 2. Kitty en Ab Vruggink 
55,13%; 3. Max Maas en Sjoers Tichel-
man 54,29% 

Lijn B:
1. Netty Chevalking en Mansje On-
stenk 57,83%; 2. Go Florijn en Alie 
Norde 57,51%; 3. Trijnie Herweijer 

en Sophie de Vries 57,41%; Afmelden
bij de heer Herman Kip tel.nr. 552997

Uitslagen woensdagmiddag, Lijn A:
1. Lien van Gastel en Jose Walter Ki-
lian 58,96%; 2. Rini en Evert Thalen
54,74%; 3. Gerda Nulden en Ton Si-
monis 54,63%

Lijn B:
1. Wil Matser en Kitty Vruggink 
60,66%; 2. Ellen Stehmann en Anne-
Lise Hallie 57,51%; 3. Hanny en Frits
Stertefeld 53,54%; Afmelden bij de
heer Jan Koekkoek tel.nr.441970

Uitslagen Bridgeclub 
Vorden
Vorden - De 5e periode van de 
maandagavond van Bridgeclub 
Vorden zijn weer gespeeld.

Nu hebben ze de ruimte die ze wilden, 
meer en efficiëntere verkoopruimte 
en vooral een goede verwerkingruim-
te waar naar hartenlust kunt gesne-
den en gekookt gaat worden.
Ze verkopen nu al veel maaltijden en 
traiteur en ze hebben veel catering en 
dat zal alleen nog meer worden. In 
de huidige tijd zie je dat veel mensen 
minder uit eten gaan maar het zich 
toch gemakkelijk willen maken. “Dat 
is onze kracht, ambachtelijke zelf ge-
maakte lekkere en gezonde maaltij-
den voor betaalbare prijzen.” 
Ook zien ze dat steeds meer bedrij-
ven gebruik maken van hun catering, 
maaltijden op maat voor mensen die 
op de zaak blijven eten of voor een 

party, allemaal mogelijkheden die ze
bieden. Reinier gaat voor de hoogste
kwaliteit. Veruit de meeste produc-
ten komen uit de directe omgeving
van hun leverancier Postuma uit IJs-
selmuiden. “De oogst van de morgen
hebben wij avonds al in huis, verser is
niet mogelijk.”
Ook werken Reinier en Leonie met
VOL SMAAK producten. “Dat zijn al-
lemaal producten van kleinere telers
die zijn geteeld op een milieuvriende-
lijke manier en vooral op de smaak
zoals het zou moeten zijn: vol smaak
dus.”
Op 27 maart openen de Vordense
ondernemers hun nieuwe zaak met
twee weken lang diverse acties.

Reinier en Leonie 
steken over met hun winkel

Vorden - Reinier en Leonie’s Groenten, Fruit en Traiteur is vanaf dins-
dag 26 maart gevestigd in een nieuwe winkel. Moeilijk te vinden is 
het voor de klanten niet. De ondernemers betrokken het pand aan 
de overzijde van hun oude adres aan de Burgemeester Galleestraat in
Vorden.

,,Bijna veertien jaar waren jullie ac-
tief op de markt. Nooit verstek laten 
gaan, de wekelijkse markt in Vor-
den zagen jullie als plicht”. Met deze 
woorden bedankte voorzitter Harry 
Ligtenberg van Markvereniging Vor-
den Jenny (69) en Wim(74) Sterken 
voor hun trouwe komst naar Vorden. 
,,Niet alleen bij mooi weer maar ook 
bij slecht weer en zelfs bij zeer win-
terse omstandigheden kwamen jullie 

vanuit Olst naar Vorden. Want de 
klanten rekenen om ons zo was jullie 
stelling. Onlangs hoorde ik Jenny nog 
zeggen: ,,We zijn in al die jaren nooit 
ziek geweest. Wat dat betreft deden 
jullie de naam ‘sterken’ alle eer aan”.
Harry Ligtenberg had berekend dat 
Jenny en Wim zeshonderd keer op 
vrijdagmorgen in alle vroegte in de 
auto waren gestapt om naar Vorden 
te rijden met hun verkoopwagen, de 

goederen als nachtkleding, onder-
goed en bh’s hadden uitgestald en het 
allerbelangrijkste: de klanten hadden 
geholpen om ze tevreden te stellen. 
Ligtenberg: ,,Ook actief deelnemen 
aan de actiemarkten hoorden daar-
bij. Voor al die inzet is het marktbe-
stuur jullie zeer erkentelijk. Voor de 
toekomst wensen we jullie alle goeds 
toe en hopen dat er vele jaren mogen 
volgen om van het welverdiende pen-
sioen te mogen genieten”.
Uit handen van Harry Ligtenberg ont-
vingen Jenny en Wim Sterken een 
enveloppe met inhoud en een bos 
bloemen. De standplaats van Jenny 
en Wim Sterken met nachtkleding, 
ondergoed en bh’s wordt ingenomen 
door de familie Franken uit Zutphen.

,,De wekelijkse markt in Vorden zagen jullie als plicht”

Marktvereniging neemt afscheid van 
Jenny en Wim Sterken

Vorden - ,,Bij zon, wind of heel veel neerslag. Ze waren er 14 jaar lang 
bijna iedere vrijdag. Maar nu is het zover. Ze gaan met pensioen om 
nog heel veel leuke dingen te gaan.” Met deze slogan namen Wim 
en Jenny Sterken uit Olst vrijdag 22 maart afscheid van de Vordense 
weekmarkt. Ze waren wekelijks graag geziene gasten op de markt. 
Marktvereniging Vorden, collega’s en het marktpubliek nam vrijdag 
officieel afscheid van het echtpaar.

Voorzitter Harry Ligtenberg van de Marktvereniging overhandigde aan Jenny en Wim Sterken een envelop en een bos bloemen. Links 
staan de bestuursleden Willem Zweverink en Jans Jimmink van de Marktvereniging.

Op deze dag kan men de school bezoeken en ‘in bedrijf’ zien. Vanaf 08.45 uur 
tot 12.00 uur kan men een kijkje nemen in de school en in de klassen, waar op 
dat moment ‘gewoon’ les wordt gegeven.

Open dag basisschool ‘De Vordering’
Vorden - Op woensdagochtend 27 
maart a.s. organiseert basisschool 
‘De Vordering’ een open dag!

De muziekstukken die deze dag wer-
den ingestudeerd waren afwisselend 
en uitdagend, maar vooral leuk om 
uit te voeren. Zo was er een stuk over 
een winkelcentrum, waarbij allerlei 
verschillende winkels aangedaan wer-
den. Er werd hierbij muziek gemaakt 
met scharen, ritsen en parfumflesjes 
en moest er, behalve gemusiceerd, 
ook flink geacteerd worden. Dit zorg-
de al tijdens de repetities voor een 
vrolijke sfeer. Een ander hoogtepunt 
in het programma was het stuk Big 
Fun on the Basedrum, waarbij Robin 
en Mika de solopartij op de basedrum 
speelden. Ook deze jongens hadden 

slechts één dag om te wennen aan 
het feit dat ze een solo zouden gaan
spelen voor een volle zaal (en om 
dit stuk natuurlijk goed in te stude-
ren). Na een dag van repeteren was 
het om 15.30 tijd om het publiek te
laten horen hoe hard er die dag ge-
werkt was.  Voor een volle zaal liet
dit enthousiaste orkest tijdens dit 
mini-concert niet alleen horen wat je
met elkaar in één dag kunt bereiken,
maar vooral hoe leuk het is om met
elkaar muziek te maken. Het publiek
beloonde de jonge muzikanten met
een flink applaus aan het einde van
het concert.

Geslaagde play inn Harmonie 

Zaterdag 23 maart om 10.00 druppelden voorzichtig verschillende jon-
ge muzikanten uit Vorden en omgeving het Dorpscentrum binnen. 
De één net een jaar les, de ander al wat meer ervaren, maar allemaal
vol enthousiasme om met elkaar een dag te gaan musiceren. De in-
strumenten werden uitgepakt, de partijen uitgedeeld en rond half 11
klonken de eerste tonen van dit 40-koppige gelegenheidsorkest, onder
leiding van dirigent Berjan Morsink.
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Zo wordt er gratis interieur, kleur & materiaaladvies gegeven door 
interieurspecialist Lenie Suter. In circa 30 minuten bespreekt zij 
met u de diverse mogelijkheden voor uw woning. Neemt u daar-

om vooral een tekening en foto’s van uw interieur mee! Maakt u 
voor dit persoonlijk advies tijdens de woonadviesdagen liever een 
afspraak, dan is dat vanaf nu mogelijk door contact met ons op te 
nemen via tel. (0575-551514) of email (info@helminkwonen.nl). 

Verder worden er demonstraties gehouden over het op maat ma-
ken van gordijnen, leggen van vloeren en laten medewerkers van 
Helmink u zien wat er zoal mogelijk is met maatwerk meubelen. 
Kunstenares Natascha Bakker laat u de indrukwekkende moge-
lijkheden zien van Airbrush schilderijen.  

Naast alle demonstraties is het gewoon heerlijk vertoeven tijdens
de woonadviesdagen. Bezoek diverse stands met o.a. sierraden,
bijzondere koningscupcakes & taart van Gabriella’s Taartenate-
lier, en profiteer van speciale aanbiedingen. 

Ook de rode Vivante Volkswagen bus uit 1971, geheel ingericht
met moderne stoffering, is bij Helmink te bezichtigen. De woon-
adviesdagen zijn op donderdag 4 april van 19:00 – 22:00 uur en
op vrijdag 5 april van 14:00 – 17:00 uur. 
U bent van harte welkom!

‘Donderdagavond en vrijdagmiddag 4 – 5 april diverse activiteiten, demonstraties en gratis interieuradvies!’

Gezellige woonadviesdagen bij Helmink Wonen
Vorden - Informatief, verrassend, creatief en bovenal ge-
zellig. Dat zijn de steekwoorden voor de woonadviesdagen 
bij Helmink Wonen in Vorden, op 4 en 5 april aanstaande. 
Tijdens deze dagen is iedereen uitgenodigd om eens nader 
kennis te maken met de vele facetten en mogelijkheden 
van inrichting en styling.

(bromfiets)Rijbewijs A M

Seegers-Halle

Met spectaculaire aanbiedingen

Aanhangwagens
* Open wagens 750 tot 3500 kg
* Gesloten wagens
* Paardentrailers - Veetrailers
* Speciaalbouw
* Paardenboxen + toebehoren
* Hondenkennels
* Berg skelters + Trampolines

* Verhuur aanhangwagens, Paardentrailers

Halseweg 58 • 7025 CG  Halle • Tel. 0314 63 17 98 • Fax 0314 631536 • www.seegershalle.nl

OPEN DAG OPEN DAGzaterdag 30 maart   10.00 tot 17.00 uur
maandag 2e paasdag   10.00 tot 17.00 uur

Café - Zaal

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

I

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

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

sportuitzendingen op groot scherm - verjaardag in de kroeg - bedrijfsborrels

Zat. 30 maart
Super Saturday

in het café
vanaf 21.30 uur
Real Time 
Showband
(met Anouk tribute)

in de disco
vanaf 21.30 uur

DJ René Friso
o.a. bekend van Radio 
Veronica en de Baya 

Beachclub

Eetcafé ’t Hoekje
vanaf 21.30 uur

70 & 80’s Party met DJ
Eddie de Gier

Het gezicht en DJ van 
disco De Zwaan

Entree café & disco € 7,00
’t Hoekje entree vrij!

Eetcafé ’t Hoekje
1e en 2e Paasdag

Luxe 
Paasbrunch

van 11.30 tot 14.00 uur.
Voor info en/of reservering:

www.zwaanhoekje.nl 
of bel 0575-461478
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Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Nieuw bij
salon Krabben & Krabben

PERMANENTE MAKE-UP
 

DEMO-MIDDAG
op woensdag 10 april

van 14.00 tot 18.00 uur

Voor meer informatie belt u: 0314-622705 
Dr. Grashuisstraat 20-22

7021 CL Zelhem
www.salonkrabbenenkrabben.nl

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

Wij helpen u graag verder met:

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

Uw tuin is toch een vakman waard!

het voorjaar 
komt eraan!

Zutphen Emmerikseweg 83-A | 7223 DA Baak
T 0575 441048 | info@inhetgroen.com | www.inhetgroen.com

Zodra de buitentemperatuur langzaam hoger gaat worden, 
start het tuinseizoen ook weer op.  Inhetgroen helpt u graag met 
het professioneel klaarmaken van uw huidige tuin of het aan-
leggen van een fris, nieuw ontwerp. Bel 0575 441048.

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Wij houden u al 50 jaar mobiel

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

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN:

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!!
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René besloot in 2003 voor zichzelf te 
beginnen en huurde de werkplaats 
met machines bij de familie Olthof 
aan de Hoogstraat. Hij maakte er tien 
jaar lang vele meubels. Nu zet hij 
zijn werk als vanouds voort in Baak. 
Naast het maken van nieuwe meu-
bels, zoals kasten, tafels, keukens en 
badmeubels, repareert en restaureert 
hij ook diverse meubels. Of het nu 
gaat om een gebroken poot of het 
schuren en opnieuw lakken van een 
tafelblad, in overleg is veel mogelijk.
Via via hoorde hij dat deze werk-
plaats te huur was. Eigenaar van het 
pand Wim Blom wilde graag dat deel 
weer verhuren. Inmiddels delen Rene 
en hij de grote werkplaats. “Ik kon de 
grote machines daarbij overnemen,” 
vertelt René. “Mijn kleinere appara-
tuur heb ik vanuit Toldijk meege-
nomen.” Er staat onder andere een 
freestafel, de vlak- en vandiktebank, 
een langebandschuurmachine en een 
formaatzaag.
Vanwege het tienjarig jubileum wil 
hij wel een open dag in mei gaan 
organiseren. “Maar op 21 april is er 
eerst een bedrijvendag van de Steen-
derense Ondernemers Vereniging, 
daar doe ik aan mee,” vertelt René. 

“Daarnaast sta ik tijdens de open dag 
op 19 mei (Eerste Pinksterdag) bij 
IJsboerderij De Steenoven in Hum-
melo.” 
Rene Sangers laat op de open dag in 
Baak zijn Meubelmakerij zien, waar 
belangstellenden met een hapje en 
drankje worden ontvangen en rond 
kunnen kijken. Hij zal verschillende 
panelen houtsoorten laten zien en als 
het mogelijk is door hem gemaakte 
meubels. René gebruikt geen spaan-
plaat, maar minimaal mdf en alle an-
dere voorkomende houtsoorten. 
Trots is Rene op zijn kast vol mon-
sters: modellen van houtverbindin-
gen en profielen die voor kastdeuren 
kunnen worden gekozen en verschil-
lende houtsoorten en plankjes die 
zijn bewerkt, zoals gerookt en gebak-
ken eiken. Het zeer oude boek met al-
les over hout laat hij ook graag zien.
Voor twee dagen per week heeft Rene 
een jonge werknemer in dienst. Daar-
naast is een voormalige stagière re-
gelmatig in de werkplaats te vinden. 
De Meubelmakerij van René Sangers 
is een erkend leerbedrijf.
Al jaren loopt hij met de gedachten 
rond om workshops te gaan geven, 
omdat hij gehoord had dat daar wel 

belangstelling voor was. “Dat gaat 
gebeuren! Nu heb ik daar de ruimte 
voor en ik heb er zin in,” vertelt René 
enthousiast. “Ik ben al een klein beet-
je in voorbereiding en ik ga hier dit 
jaar mee beginnen.” Daarvoor heeft 
hij twee werkbanken beschikbaar 
met veilig apparatuur en verlichting 
voor maximaal zes personen. Leraar 
meubelmaker van het Graafschap 
College is er erg enthousiast over. 
“Hij vindt het hier prachtig.”
Eerst kan een basisworkshop worden 
gevolgd, met een pakketje houten 
paneeltjes waar een meubeltje van 
kan worden gemaakt. “Ik wil ook 
iets voor gevorderden, dat ze vanuit 
ruw hout gaan werken en vanaf te-
kening wat gaan maken.” Vervolgens 
wordt ook gewerkt met verschillende 
machines, bijvoorbeeld een decou-
peerzaag. “Via de website en de mail 
kunnen belangstellenden zich bin-
nenkort aanmelden,” besluit een en-
thousiaste meubelmaker.

René Sangers Meubelmakerij, post-
adres Weth. Campermanstraat 
10, 7227 DT Toldijk, telefoon (06) 
10303130 of (0575) 543555, e-mail 
info@renesangersmeubelmakerij.
nl. Bezoekadres Dambroek 35, Baak. 
Open van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00-16.30 uur, bezoek bij voor-
keur op afspraak. Zaterdags alleen op 
afspraak. Meer informatie op 
www.renesangersmeubelmakerij.nl

10 jarige Meubelmakerij van 
René Sangers is verhuisd naar Baak

Per 1 februari is de Meubelmakerij van René Sangers gevestigd aan het 
Dambroek in Baak. Na tien jaar in Toldijk te hebben gewerkt, kwam 
René via een tip te weten dat de Werkplaats in Baak te huur was. Met 
de grotere en hogere ruimte met machines en afzuiginstallatie, een 
magazijn, maar ook een apart toilet en stofvrije keuken is hij zeer 
tevreden.

René Sangers in zijn werkplaats aan het Dambroek 35 in Baak

Men kan er, uiteraard onder het ge-
not van een hapje en een drankje, ko-
men genieten van een prachtige dag 
vol spannende sport. Ook zal er o.a. 
een springkussen aanwezig zijn waar 
de kleintjes zich kunnen uitleven. 
Op zaterdag 6 april zullen de hele dag, 
vanaf 8.30 uur, de pony’s starten. Zij 
kunnen dressuur rijden (klasse B t/m 
Z2) en springen (klasse B t/m ZZ). 
Vanaf 13.00 uur ’s middags zullen 
ook de paarden starten met dressuur 

(klasse B t/m Z2) en met het springen
(klasse BB en B).
Op zondag 7 april beginnen de paar-
den vanaf 8.30 uur in de klasse B t/m
ZZL dressuur. Het springen voor de 
paarden in de klasse B t/m ZZ be-
gint deze dag om 8.30 uur. Vanaf de
klasse L zullen in het springen ver-
schillende spannende, gesponsorde 
finales gereden worden. Tevens zal 
zondagmiddag de finale voor het Z 
dressuur plaats vinden.

Concours hippique Vorden

Vorden - Op zaterdag 6 april en zondag 7 april zal rv en pc de Graaf-
schap haar jaarlijkse concours hippique op het terrein van kasteel 
Vorden organiseren. Het concours hippique van rv en pc de Graaf-
schap is een van de grootste concoursen in de regio.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Sint-Jaopiks appel: Zeker soort vroegrijpe appel, blank en 
sappig. “De Sint-Jaopiks appele bunt late van ’t joar. ’t Is al 
Sint-Jaopik (25 juli) en ze bunt nog neet riepe.”

 B. Tosken: Dragen, torsen. “Geld beuren is plezereger as ne 
kiste met botter tosken.”

 C. Mottens: “Dat is mottens”, dat is verplicht.  “Is dat mottens 
da’w door hen mot?”

Julia de Bont schildert al lang en ex-
poseren is voor haar niet nieuw. Ze 
onderzoekt iedere keer nieuwe the-
ma’s, zowel abstract als figuratief. 
Zoals ze zelf aangeeft: ‘Zodra ik merk 
dat ik bij het schilderen mijzelf ga 
herhalen is dat voor mij de reden 
om weer een nieuw thema aan te 
snijden.’ Linda Faber uit Vorden zal 
haar keramiek beelden en objecten 

laten zien. Haar beelden zijn soms
het resultaat van een schets en an-
ders ontstaan ze door vrij met de klei
aan het werk te gaan. Linda besteedt
veel aandacht aan de afwerking van
de ‘huid’, waarbij ze meestal de klei
ongekleurd laat. De huid van de klei
of de schaduwwerking van details 
spreken dan voor zich. Zij is 8 jaar
bezig en heeft in oktober/november
2012 voor het eerst geëxposeerd. 
De Rosmolen is op de openingsdagen
(zaterdag en zondag) toegankelijk 
van 11.00 – 17.00 uur. De toegang be-
draagt € 1 euro persoon, dit bedrag
komt geheel ten goede aan het mu-
seum.

Linda Faber uit Vorden exposeert 
in de Rosmolen in Zeddam
Vorden - In de weekenden van 6/7 
en 13/14 april exposeren Linda Fa-
ber uit Vorden en Julia de Bont 
uit Drempt in Museum Galerie 
Rosmolen, Bovendorpsstraat 21 
in Zeddam.

BOEKENMARKT MET HONDER-
DEN BOEKEN VOOR € 1,-
Het Achterhoeks Museum ’40 – ‘45 
ruimt tijdens het nationale museum-
weekend honderden overtollige en 
dubbele boeken op voor maar € 1,- 
per stuk. Van Dr. Lou de Jong tot een 
Brug te ver en van Kirst 08-15 tot en 
met 40-45 Toen en Nu. 

Het Achterhoeks Museum 40-45 is 
beide dagen 6 en 7 april geopend van 
11-17 uur. www.museum40-45.com.

Nationaal Museumweekend 6 en 
7 april
Hengelo - Het Achterhoeks Muse-
um 1940-1945 in Hengelo Gld. is 
binnenkort extra aantrekkelijk. 
Het thema van het nationaal mu-
seumweekend 2013 is: “Doe een 
museum”. Dit thema geven we 
extra invulling door ruim 50% 
korting op de entree te geven en 
dat is nu maar € 2,- per persoon 
vanaf 10 jaar. Nu hebt u geen re-
den meer om het museum niet te 
doen.



ONTHAASTEN IN DE NATUUR
De organisatie heeft als hoogste doel 
dat de deelnemers op een gemoede-
lijke, rustige, ontspannen en prettige 
manier door de natuur kunnen rij-
den. Drukke wegen worden in de rou-
tes vermeden zodat de deelnemers de 
gelegenheid hebben te onthaasten 
van de dagelijkse beslommeringen. 
In de routes zijn rustplaatsen opge-
nomen waar deelnemer en paard 
bij kunnen komen van de opgedane 
indrukken en waar de deelnemers 
volop gelegenheid en tijd hebben met 
elkaar te praten. De afgelopen jaren 
hebben wij ervaren dat het elkaar als 
“paardensportliefhebber” weer ont-
moeten een belangrijk element voor 
de deelnemers is.
Bovendien wordt op de rustplaatsen 
een versnapering aangeboden om 
ook de lichaamsenergie weer aan te 
vullen. 

MENNERS EN RUITERS
Ook in 2013 is de tocht voor zowel 
menners als ruiters. Men kan als in-
dividuele deelnemer starten maar 
ook in groepsverband rijden. Ruiters 
en menners rijden dezelfde route zo-
dat het ook mogelijk is een groepje te 
vormen van menners en ruiters. 

STARTTIJDEN
De start is elke dag tussen 11.00 uur 
en 12.30 uur en het secretariaat sluit 
om 18.00 uur. Er is dus voldoende tijd 
om de ongeveer 30 kilometer per dag 
af te leggen

ROUTES
Ook in 2013 is de opzet om in een ge-
moedelijke, rustige sfeer de mooiste 
plekjes uit de gemeente Bronckhorst 
te ontdekken. Het is een zeer geva-
rieerd landschap met bosgebieden, 
landerijen, kastelen en uiterwaarden. 
Bronckhorst en omgeving straalt nog 

steeds de rust uit van het platteland
waar mens en natuur een eenheid 
vormen. De akkers, de bomen, het 
groen en de boerderijen geven een 
gevoel van vervlogen tijden die in
Bronckhorst nog tot het heden beho-
ren. Het bekende paarden evenemen-
tenterrein de Hietmaat in de voorma-
lige gemeente Hengelo (Gld) is het
dagelijks start- en eindpunt van de 
tocht. Van hieruit vertrekken wij op
vrijdag in de richting van het kaste-
lendorp Vorden ; ’s zaterdags blijven
wij in de omgeving van Hengelo en is
er een prachtige rit door het natuur-
gebied “het Hengelse Zand” uitgezet
; zondags zien wij weer een heel an-
der landschap in de omgeving van 
Zelhem
Hoewel het zeker de moeite waard
is om alle 3 dagen te rijden kunnen
de deelnemers ook volstaan met 1 of
2 dagen te rijden. De afstanden zijn
elke dag ongeveer 30 km en er is vol-
doende verkeersbegeleiding aanwe-
zig. Daar waar nodig is de route als
ondersteuning uitgepeild ; voor het
overige is de route duidelijk op papier
aangegeven.
Elk jaar worden er nieuwe routes 
uitgezet zodat deelnemers van afge-
lopen jaren weer nieuwe plekjes ont-
dekken. 

OVERNACHTINGEN
De afgelopen jaren hebben wij ge-
merkt dat er zeker ook belangstelling
is voor deze rit van mensen die er een
vakantietocht van willen maken. De
mogelijkheden voor overnachtingen
met pensionstalling voor paarden 
in de nabijheid van de Hietmaat is 
groot. (zie de site www.paardentoeris-
mebronckhorst.nl ). Omdat niet alle
adressen op deze site staan hebben
wij ook op de site www.bronckhor-
sterpaardenmeerdaagse.nl een aantal
adressen opgenomen.

Bronckhorster 
Paardenmeerdaagse

Regio - Op 24 mei 2013 gaat alweer voor de 5e keer de Bronckhorster
Paardenmeerdaagse van start. Deze meerdaagse wordt over 3 dagen 
verreden; te weten 24, 25 en 26 mei. De organisatie is in handen van de
Stichting Bronckhorster Paardenmeerdaagse. Deze Stichting is 5 jaar
geleden in het leven geroepen nadat een aantal enthousiaste paarden-
sportliefhebbers van de menverenigingen “in Stap en Draf” uit Henge-
lo (Gld), “In de Reep’n “ uit Vorden en “Onder de Zweppe” uit Zelhem
het initiatief namen om meerdaagse tochten in de omgeving van de
gemeente Bronckhorst te gaan organiseren. De gemeente Bronckhorst
leent zich uitstekend voor mooie trektochten te paard.
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De stichting houdt iedere woensdag-
ochtend van 9.30 tot 12.00 uur een 
inloopspreekuur in het gebouw van 
MEE aan de Keppelseweg 15 te Doe-
tinchem. Iedereen kan hier terecht 
zonder afspraak en het is geheel vrij-
blijvend. “Niets wordt vastgelegd”, 
vertelt de oprichter van RondomAu-
tisme. “Wel kunnen wij doorverwij-
zen naar sociale instellingen als daar 
behoefte aan is, we kennen de weg.” 
Verder worden er door RondomAu-
tisme regelmatig themabijeenkom-
sten, lezingen, filmvoorstellingen 
en groepsgesprekken georganiseerd. 
Daarnaast zijn er theatervoorstellin-
gen en tentoonstellingen uitgevoerd 
door mensen met autisme.
De betrokken vrijwilligers zijn al-

lemaal ervaringsdeskundige op het 
gebied van autisme. Karin Rossel is 
dat zelf ook, maar heeft als coördi-
nator tevens een professionele ach-
tergrond. Bovendien was ze in het 
verleden coördinator van het NVA-
informatiepunt. 
“Mensen met verschillende vormen 
van autisme en hun familieleden, 
maar ook hulpverleners als politie-
agenten en mensen uit het  onderwijs 
vragen ons om advies en komen op 
onze bijeenkomsten af”, vertelt Ka-
rin. “Onze kracht is dat we dezelfde 
taal spreken als mensen die met au-
tisme te maken hebben. Iedereen van 
ons heeft ook wel een familie- of ge-
zinslid met een vorm van autisme.”
Dat autisme in vele vormen voor-

komt is vaak onbekend, zelfs bij pro-
fessionals ,meent de coördinator van 
RondomAutisme. “Iedereen kent het 
beeld van de klassieke autist, waar 
je geen contact mee kunt krijgen. Er 
zijn echter ook een heleboel mensen 
met een mildere vorm en aan hen zie 
je het vaak in eerste instantie niet.”
Als voorbeeld noemt ze personen met 
Asperger. “Dat zijn vaak hele intelli-
gente mensen. Toch valt 84 procent 
van hen die naar de universiteit gaan 
uit.” Volgens Karin komt dat door de 
prestatiedruk. “Tegenwoordig moet 
je overal goed in zijn, ook op sociaal 
gebied: samen kunnen werken is een 
vereiste. “Zaken die voor iemand met 
Asperger heel moeilijk zijn waardoor 
ze gauw buiten de boot vallen.”
“Vaak kom je met een luisterend oor 
bieden al heel ver”, weet Karin uit er-
varing. Hoewel de Achterhoeker van 
nature wat terughoudend is, ziet ze 
dat steeds meer mensen de weg naar 
haar weten te vinden.  Dat zijn zeer 
uiteenlopende types: de genoemde 
jongeren, maar ook ouderen die er 
nu pas achterkomen dat ze aan een 
vorm van autisme leiden. “Wij zijn er 
om hun leven en dat van hun naas-
ten zoveel mogelijk te verbeteren.”
Meer info op: www.rondomautisme.nl

Autismeweek: 30 maart tot en 
met 6 april
De stichting RondomAutisme grijpt 
de Autismeweek die van 30 maart tot 
en met 6 april plaatsheeft aan om het 
talent van mensen met autisme voor 
het voetlicht te brengen. Autisme 
brengt namelijk niet alleen beper-
kingen met zich mee, maar vaak ook 
uitgesproken talenten op het gebied 
van kunst, wetenschap, literatuur, 
muziek, sport, werk, enz.
Op 2 april wordt een expositie ge-
opend in de Doetinchemse biblio-
theek aan de IJsselkade 13 met kunst 
gemaakt door kunstenaars met au-
tisme. De hele maand april is deze 
tentoonstelling te bezichtigen. 
Op 10 april wordt er om 20.00 uur 
in de Gruitpoort te Doetinchem het 
theaterstuk Zwart Licht opgevoerd. 
Mensen met autisme vanuit het Leo 
Kannerhuis nemen u mee op een 
theatrale reis met muziek, drama en 
dans.
Reserveren voor deze voorstelling 
over mensen met bijzondere talenten 
kan op www.gruitpoort.nl

Stichting RondomAutisme wijst 
de weg in complexe maatschappij

De complexe samenleving en de grote prestatiedruk drijven mensen 
met autisme en hun naasten soms tot wanhoop. “Daarnaast hebben 
veel professionele hulpverleners vaak geen weet van de verschillende 
vormen van autisme”, zegt Karin Rossel. Toen het infopunt van de 
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in Doetinchem werd op-
geheven, besloot ze zelf de handschoen op te pakken en richtte de 
stichting RondomAutisme op. De betrokken vrijwilligers zetten zich 
in om het leven van mensen met autisme in Oost-Gelderland en dat 
van hun naasten te verbeteren vanuit hun eigen praktijkervaring.

Karin Rossel is oprichter van de stichting RondomAutisme. Zij en de betrokken vrijwilligers 
zetten zich vanuit hun eigen praktijkervaring in om het leven van mensen met autisme in 
Oost-Gelderland en dat van hun naasten te verbeteren. Foto: Eddy Boerakker

90 Something werd in 2011 in Win-
terswijk opgericht. De band speelt 
rocksongs, waarvan de meeste uit 
de jaren ’90 komen en dat verklaart 
ook de naam. 90 voor het favoriete 
muziektijdperk en Something voor 
de nummers die niet uit dat tijdperk 
komen. De coverband kwam voort 
uit een eerder bandje in Winterswijk, 
waar zanger Niek, bassist Thijs en gi-
tarist Luc na de break een doorstart 
maakten met ‘90 Something’. Drum-
mer Leon werd toegevoegd en de 
band was compleet. 90 Something is 
een energieke band die de nummers 
met veel passie ten gehore brengt.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-

dio 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.

‘90 Something’ bij live@ideaal
Zelhem - Woensdagavond 3 april 
speelt de band ‘90 Something’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in 
het programmalive@ideaal, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in 
Zelhem wordt uitgezonden.

Julia de Bont schildert al lang en ex-
poseren is voor haar niet nieuw. Ze 
onderzoekt iedere keer nieuwe the-
ma’s, zowel abstract als figuratief. 
Zoals ze zelf aangeeft: ‘Zodra ik merk 
dat ik bij het schilderen mijzelf ga 
herhalen is dat voor mij de reden 
om weer een nieuw thema aan te 
snijden.’ Linda Faber uit Vorden zal 
haar keramiek beelden en objecten 

laten zien. Haar beelden zijn soms
het resultaat van een schets en an-
ders ontstaan ze door vrij met de klei
aan het werk te gaan. Linda besteedt
veel aandacht aan de afwerking van
de ‘huid’, waarbij ze meestal de klei
ongekleurd laat. De huid van de klei
of de schaduwwerking van details 
spreken dan voor zich. Zij is 8 jaar
bezig en heeft in oktober/november
2012 voor het eerst geëxposeerd. 
De Rosmolen is op de openingsdagen
(zaterdag en zondag) toegankelijk 
van 11.00 – 17.00 uur. De toegang 
bedraagt € 1 euro persoon, dit bedrag
komt geheel ten goede aan het mu-
seum.

Linda Faber uit Vorden 
exposeert in de Rosmolen 
in Zeddam
Vorden - In de weekenden van 6/7 
en 13/14 april exposeren Linda Fa-
ber uit Vorden en Julia de Bont 
uit Drempt in Museum Galerie 
Rosmolen, Bovendorpsstraat 21 
in Zeddam.
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De organisatie van het jubileumtoer-
nooi is in handen van de voetbalver-
enigingen Pax en Keijenburgse Boys. 
Het toernooi wordt geopend door 
burgemeester Henk Aalderink van 
de gemeente Bronckhorst. De ope-
ning is om 9.15 uur in Keijenborg en 
om 10.00 is de openingshandeling 
bij Pax. Het toernooi wordt voor de 
vijfde keer georganiseerd. De eerste 
keer (2009) was Pax alleen de organi-
sator. De laatste vier edities wordt het 
samen georganiseerd door de twee 
voetbalverenigingen. “De samenwer-
king gaat heel goed en daar zijn we 
heel tevreden over. Het is heel positief 
dat dit kan”, zeggen de jeugdvoorzit-
ters Marcel Melgers van Keijenburgse 
Boys en Richard Hulshof van Pax. 
 
Aan het toernooi doen teams mee uit 
Duitsland, Engeland, Schotland en ui-
teraard Nederland. In totaal hebben 
zich 48 teams ingeschreven. Deze zijn 
verdeeld in verschillende klassen: F-
pupillen, E-pupillen, D-pupillen en de 
C en B-junioren. De wedstrijden van 
de D-pupillen duren 25 minuten, de E 

en F-pupillen 20 minuten en de C en 
B-junioren 30 minuten. Dit jaar doet 
voor het eerst een combinatieteam 
van Pax C2 en Keijenburgse Boys C1 
mee. Dit team voetbalt in de tenue-
kleuren van de twee verenigingen: 
blauw en oranje. Er wordt gespeeld 
in een poulesysteem. In totaal wor-
den er zo’n 160 wedstrijden gespeeld. 
Hoofdsponsor van het toernooi is Bos-
chland accountants en adviseurs. Het 
toernooi wordt verder mede moge-
lijk gemaakt door diverse sponsoren. 
“Maar we zijn natuurlijk ook heel 
blij met de vele vrijwilligers die zich 
inzetten om er een geslaagd toernooi 
van de maken”, zeggen Hulshof en 
Melgers. De scheidsrechters tijdens 
het toernooi zijn allen leden van de 
twee organiserende verenigingen. 
 
Zaterdag 30 maart is er vanaf 15.30 
uur in het clubhuis van Pax een ge-
zellig samenzijn met medewerking 
van dj Bauwe Melgers. De prijsuitrei-
king van het toernooi is in Keijenborg 
op zondag 31 maart om 14.30 uur en 
bij Pax om 16.00 uur.

Internationaal jeugdvoetbaltoernooi

Netherlands Easter Trophy 
Hengelo

Hengelo - Op de velden van voetbalvereniging Keijenburgse Boys en 
Pax wordt op 30 en 31 maart voor de vijfde keer het internationale 
jeugdvoetbaltoernooi Netherlands Easter Trophy gehouden.

Het combinatieteam voetbalt in de tenuekleuren blauw en oranje.

Bierkenner en liefhebber Alain Sche-
pers uit Lochem, al jaren als een van 
de organisatoren betrokken bij de Na-
tionale Bokbierdag in Zutphen kwam 
op het idee om voor de bijzondere en 
zeldzame gelegenheid van de Abdica-
tie een speciaalbier te maken.
Samen met Steve Gammage van 
Brouwerij Rodenburg was hij er al 
snel over uit waar het bier aan zou 
moeten voldoen. Maar toen het eer-
ste brouwsel op kleur, geur en smaak 
werd gekeurd en de lippen beroerde 
werd al snel duidelijk: Dit is een 
vorstelijk bier met een Koninklijke 
smaak. Oranje getint, vanzelfspre-
kend, en doordat het ongefilterd is, 
met een lichte nevel. Een zeer toe-
gankelijk bier ook met een alcohol-
percentage van 6%. Belangrijk voor 
degenen die de stap gaan nemen van 
pils naar het bewuster genieten van 
wat je tot je neemt.  En waar zie je 
dat meer, ook in onze streek…  Het 
bier is fris en subtiel komt hierbij 
de smaak van sinasappels tot uiting. 
Ook die ‘link’ is dus prima geslaagd. 
Tot zo ver alles goed maar wat te 
doen met het vermarkten?
Op een steenworp afstand, ‘Van een 
berg* is het makkelijk om verder te 
gooien’ , bevindt zich het distribu-

tiecentrum van MITRA.  En als het 
gaat om de ontwikkeling van je eigen 
smaak kun je beslist niet om een be-
zoek aan een van de vestigingen van 
deze ‘slijter’  heen.  Ze hebben veruit 
het grootste assortiment speciaalbie-
ren in Nederland. Marco Philipsen 
van dit bedrijf zag de vermarkting 
in Nederland al helemaal zitten. Dit 
bleek niet onterecht want het loopt 
onderhand storm! Veel aandacht in 
de media en daarbij een blije burge-
meester Aalderink van de gemeente 
Bronckhorst: Het platteland leeft! 

Groei van ondernemingen zorgt voor
investeringen en komt ten goede aan
de leefbaarheid.
Allen die bij het ontstaan van het Ab-
dicatiebier betrokken waren namen
alvast een voorproefje op 22 maart. 
Dit is te zien op de website van con-
tact en door een link naar bijgaande
QR code.
*de buurtschap Rha kent een lichte
verhoging ten opzichte van het land-
schap rondom. Men woont dan ook
op Rha of zoals de echte autochtonen
zeggen: op Rhaobarg.

Troonsafstand met vorstelijk bier uit Rha
Een speciaal bier, gebrouwen ter 
gelegenheid van de troonsafstand 
van Koningin Beatrix en het ver-
welkomen van de nieuwe koning, 
heeft de Nederlandse taal verrijkt 
met een nieuw woord: Abdicatie-
bier. Bedenker Alain Schepers, 
brouwer Steve Gammage en dis-
tributeur Marco Philipsen bren-
gen een toost uit op het succes! 
Want wat deze drie Achterhoekse 
bierliefhebbers in gang hebben 
gezet gaat lijken op een verschui-
ving in de branche: De vervlak-
kingscurve der smaak gaat vanaf 
nu naar boven. Te beginnen op 30 
april!

De gidsen schenken niet alleen aan-
dacht aan de natuur en het land-
schap, maar ook de geschiedenis van 
het landgoed en zijn bewoners komt 
aan de orde. Het landgoed werd aan-
gelegd in de Engelse landschapsstijl 
met open weilanden, glooiende bos-
randen, waterpartijen en bruggetjes. 
Er heeft een Huis in Italiaanse palaz-
zostijl gestaan dat in de Tweede We-
reldoorlog door brand werd verwoest 

en een ruïne werd. Langs de oprijlaan 
liggen nu nog de bemoste restanten 
van het Huis. Het nog bewaarde Ja-
gershuis met de hangbrug over de vij-
ver geeft weer hoe het allemaal ooit 
was. Ook aan de kunstwerken van 
stichting Het Web, Kunstenaarsnet-
werk uit Doetinchem, die verspreid 
langs de wandelroute staan, wordt 
aandacht besteed. De kunstenaars 
spelen met hun werken o.a. ook in 

op de natuur, het landschap en het
landgoed met zijn geschiedenis. De 
start is om 14.00 uur achter Hotel-
restaurant ‘De Gouden Karper’ een 
de Dorpsstraat 9 te Hummelo en de
zoektocht duurt ongeveer 2 uur. 

Aanmelden is niet nodig en als u op
tijd bent kunt u gratis meewandelen.
Een kleine vrijwillige bijdrage voor
het IVN is echter wel welkom. 

Meer informatie over deze zoektocht
kunt u opvragen via (0314) 625536 of
(0313) 476119. Ook op de website van
de vereniging (www.ivn.nl/oudeijssel-
streek) kunt meer te weten komen
over deze wandeling.

IVN de Oude IJsselstreek

Voorjaarsverschijnselen zoeken 
op Landgoed Enghuizen Hummelo

Hummelo - Op 2e Paasdag (maandag 1 april) kunt u samen met gid-
sen van het IVN de Oude IJsselstreek op zoek gaan naar de voorjaars-
verschijnselen op landgoed Enghuizen bij Hummelo. Dit landgoed 
heeft een rijke begroeiing van voorjaarsbloeiers zoals o.a. Speenkruid, 
Aronskelk, Bosanemoon, maar er zijn nog veel meer voorjaarsver-
schijnselen te vinden.

Het Jagershuis

OPENINGSTIJDEN 
 ONGEWIJZIGD
Op het kantoor in Hengelo zijn maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13.30 uur tot 17.30 uur gekwali-
ficeerde bankmedewerkers aanwezig 
voor advies op het gebied van sparen, 
betalen, lenen en schadeverzekerin-
gen. Met de aanwezige apparatuur 
kan men daarnaast zelf de contante 
bankzaken regelen. In de buiten-
muur van het kantoor bevinden 
zich twee geldautomaten, een chip-
knipoplader en een sealbagautomaat 
voor de zakelijke relaties. Binnen is 
er een automaat voor het afstorten 
van contant geld. Het kantoor heeft 
na de verbouwing geen muntrolau-

tomaat meer, omdat van deze dienst-
verlening te weinig gebruik gemaakt 
werd. Hiervoor kan men terecht op 
de grotere Rabobankkantoren in Vor-
den, Lochem of Zutphen.

EXTRA SERVICE
Het kantoor heeft na de verbouwing 
als extra service een virtuele ruimte 
waar met behulp van videocommu-
nicatie contact kan worden gelegd 
met een medewerker van het Virtu-
eel Kantoor van de bank. Men ziet en 
hoort de medewerker via een beeld-
scherm. De virtuele ruimte is elke 
werkdag van 8.30 uur tot 20.30 uur 
open. Het serviceconcept Virtueel 
is door de bank ontwikkeld, omdat 
klanten steeds vaker gebruik maken 
van internet, e-mail en telefoon. Ook 
vanuit huis kan het Virtueel Kantoor 
via telefoon of computer eenvoudig 
worden benaderd. De ruimte is te-
vens bedoeld om de mogelijkheden 
van het Virtueel Kantoor aan bezoe-
kers te laten zien

Rabobank Hengelo 8 april 
weer open
Hengelo - Na een verbouwing van 
twee maanden gaat de Rabobank 
in Hengelo op 8 april weer open. 
Het bankkantoor heeft een mo-
derne, lichte inrichting gekregen 
en is daarmee weer helemaal bij 
de tijd.

Toldijk - Uitslag van de derde com-
petitieavond van de vijfde ronde 
van Bridgeclub Bronkhorst gespeeld 
op donderdag 21 maart 2013 te 
Toldijk.A-lijn: 1. Inge & Reint Pellen-
berg 62,50 %; 2. Gerrit Oldenhave & 
Bert Deunk 58,68 %; 3. An Wortel & 
Lien van Gastel 55,21 %. B-lijn: 1.Ger-
rit Jaspers & Jan Supheert 61,31 %; 2. 
Paulien Gasseling & Mini Peters 55,65 
%; 3. Mien & Gerrit Vorselman 53,87 
%. C-lijn: 1. Leni Meijerink & Sophie 
de Vries 70,00 %; 2. Henny Deunk & 

Wil Matser 60,00 %; 3. Riet Niesink 
& Riekie Nieuwenhuis 58,75 %. Beste 
lezers, de nummers één in de C-lijn 
scoorden 70% en dat is héél hoog!
Woensdag 27 maart spelen wij de 
vierde competitieavond van de vijfde 
ronde. Dan is er wel competitie maar 
ook de Paasdrive en er zijn dan eieren 
te verdienen. Als u woensdagavond 
niet aanwezig kunt zijn, s.v.p. wel 
bij de wedstrijdleiding afmelden! U 
doet dat door een sms te sturen, te 
bellen naar 06-28633453 (inspreken 
lukt niet!) of door te mailen naar 
 bcbronkhorst@hotmail.nl.

B r i d g e n
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De foto is gemaakt in de drukkerij 
van Weevers Grafimedia. Behalve 
met drukwerk houdt het bedrijf zich 
onder meer ook bezig met grafisch 
ontwerpen, videoproducties, de bouw 
van websites en het uitgeven van 
nieuwsmedia zoals deze krant. Dat 

gebeurt niet alleen in Vorden, maar 
ook in Groenlo, Lichtenvoorde, Zut-
phen en Zelhem.

Meer informatie op:
www.weevers.nl

College Bronckhorst 
bezoekt Weevers 
Grafimedia

Vorden - Het college van burgemeesters en wethouders van de ge-
meente Bronckhorst heeft dinsdag 19 maart een bezoek gebracht aan
Weevers Grafimedia aan de Nieuwstad 30 in Vorden. Ook de gemeente-
secretaris en de bedrijfscontactfunctionaris maakten deel uit van het
gezelschap. Het college bezoekt bedrijven om zo te zien wat er bij de
Bronckhorster ondernemers speelt. 
Van links naar rechts: wethouder Paul Seesing, gemeentesecretaris 
Arne van Hout, burgemeester Henk Aalderink, bedrijfscontactfunc-
tionaris Peter van der Meulen, de wethouders Arno Spekschoor en 
Dorien Mulderije, directeur Gerhard Weevers en zijn vrouw Nancy.
Wethouder Josephine Steffens kon niet aanwezig zijn.

Repair Café
De diaconie, van ouds betrokken op 
de samenleving, sprak langer geleden 
al over de wenselijkheid van het repa-
reren van bijvoorbeeld rollators van 
ouderen. De werkplaats van Kerk-
straat 15 biedt de ruimte. Veel goede 
gedachten kwamen samen toen het 
oog van een van de vrijwilligers viel 
op een stuk in de krant over het Re-
pair Café. Sinds Martine Postma in 
Amsterdam het eerste Repair Café 
startte, zijn er tientallen van deze 
initiatieven in Nederland. Wat is een 
Repair Café? Op een vaste middag/ 
avond in de maand staat de Smederij 
van Kerkstraat 15 open voor bezoe-
kers die vragen of problemen hebben 
met kapotte spullen. Dat kan een los 

stekkertje zijn van een lamp of huis-
houdelijk apparaat, een rammelende 
rollator, een mottengaatje in de dier-
bare oude trui. Of: hoe zet ik ook al 
weer een rits in de spijkerbroek of is 
dit vogelhuisje nog te redden? Vrij-
willigers met ervaring in en kennis 
van reparatie op diverse terreinen zit-
ten klaar om samen met de bezoeker 
het probleem te lijf te gaan. Onder-
tussen is er koffie en thee en liggen er 
boeken en tijdschriften op het gebied 
van reparatie en herstel ter inzage.

Elkaar ontmoeten en helpen
Zo draagt het Repair Café bij aan 
sociale samenhang in het dorp, ont-
moeting, praktische hulp en niet 
onbelangrijk: een duurzame levens-

stijl. Want weggooien is zonde! Frida 
Meints, een van de startvrijwilligers 
over haar motivatie: “Voor mij is ge-
loven niet alleen bidden, maar ook 
werken. Door mensen heel praktisch 
en concreet ten dienste te zijn, kun 
je hulp bieden en mensen bereiken. 
De kerk laat zien dat ze midden in de 
samenleving staat en dat ze bewust 
gelegenheden tot ontmoeten, dienst-
baarheid en duurzaamheid creëert. 
Zo laat de kerk praktisch zien: Gelo-
ven is doen!” Toegang tot en hulp van 
het Repair Café is gratis. Bezoekers 
kunnen hun waardering uitdrukken 
met een vrije gift in de pot. Is dat geen 
concurrentie voor de middenstanders 
en professionele reparateurs in Hen-
gelo en omgeving? “Nee, zeker niet,” 
zeggen Frida en haar collega initia-
tiefnemer Theo van der Leij. “Het is 
niet de bedoeling, dat er grootschali-
ge of complexe reparaties worden uit-
gevoerd. De tijd is beperkt. Vrijwilli-
gers nemen geen goederen mee naar 
huis. En in ons Repair Café hangen 
we een lijst met professionele repara-
teurs en middenstanders in Hengelo 
waar men terecht kan voor onder-
delen en reparatie. Onze bijdrage is 
vooral: samen onderzoeken, de ander 
op weg helpen.” Ter voorbereiding op 
het Repair Café in Hengelo hebben 
de initiatiefnemers Repair Cafés in 
andere plaatsen in de regio bezocht 
en werden steeds enthousiaster. “De 
hulp die mensen elkaar hier bieden 
is te vergelijken met burenhulp of de 
vragen waarmee je vroeger naar oma 
ging. Mensen leven tegenwoordig 
steeds meer op zich zelf, oma is niet 
in de buurt en die handige buurman 
heeft het te druk”. 

Binnenkort wordt actief gestart met 
het werven van vrijwilligers en wordt 
de ruimte in Kerkstraat 15 gebruiks-
klaar gemaakt. Over enkele maanden 
zullen dan – op een vaste middag en 
avond – de deuren van het Repair 
Café Hengelo Gld. opengaan voor be-
zoekers.

Voor achtergrondinformatie: 
www.repaircafe.nl. Contactpersoon: 
Frida Meints, tel 464695 en 
Theo van der Leij, tel 06 20012334.

Binnenkort in Hengelo: Repair Café

Hengelo - Sinds de opening als Diaconaal Centrum van de Protestantse 
Gemeente weten velen de weg te vinden naar Kerkstraat 15 in Hengelo 
Gld. De voormalige winkel en smederij in hartje dorp, tegenover de 
Remigiuskerk biedt iedere dinsdagmorgen koffie en ontmoetingsmo-
gelijkheid tijdens de Inloopmorgen. De maandelijkse ‘Schoef Moar 
An Maaltijd’ is altijd volgeboekt en de jeugdsoos heeft een heerlijke 
chill-plek in de oude smederij. De diaconie en betrokken vrijwilligers 
laten het hier echter niet bij. Zij voelen zich door het succes van en de 
reacties op de aanwezigheid van Kerkstraat 15 gestimuleerd tot het 
ontplooien van meer activiteiten.

Mede-initiatiefnemer Theo van der Leij (rechts) en Chris Lubbers beheerder van het Diaco-
naal Centrum bekijken de kapotte spullen.

In de duopresentatie zijn veelzijdige 
werken te zien, voornamelijk met 
het medium aquarel. Onderwerpen 
als landschappen en stillevens tot in-
tensieve portretten van mens en dier 
hangen er vanaf zaterdag 30 maart 
tot en met woensdag 3 april, alle da-
gen van 11.00 tot 17.00 uur.
Al vaker liet Corinne haar cursisten 
exposeren, als groep of in een kleiner 
gezelschap, op diverse plaatsen in de 
Achterhoek. Nu is het de beurt aan 
een getalenteerde cursist uit de buurt 
van het stadje Bronkhorst. Corinne 
biedt haar cursisten de gelegenheid 
hun werk te tonen, zowel live als op 
haar cursus site op internet.
Los van de wekelijkse lessen worden 
daarnaast nog andere activiteiten 

voor haar cursisten georganiseerd,
zoals bezoeken aan interessante ten-
toonstellingen in binnen- en buiten-
land, buiten schilderen ‘en plein-air’,
schildervakanties en themawork-
shops. Een tweedaagse portret work-
shop is gepland op 1 en 2 juni. Kijk op
haar site voor meer informatie.
Corinne exposeert gelijktijdig (paas-
weekend) ook in het voormalige Ra-
bobank gebouw aan de markt in Lo-
chem, alwaar ze recenter werk toont,
zowel olieverf als aquarellen en ge-
mengde technieken. Daar zal ze zelf
ook merendeels aanwezig zijn. 

Kijk voor meer informatie op 
www.cveen.nl of op www.schilder-
cursus-achterhoek.blogspot.nl.

Aquarel in het kwadraat in 
Kapel Bronkhorst

Bronkhorst - Vanaf het Paasweekend vindt de tentoonstelling ‘Aqua-
rel in het kwadraat’ plaats in de Kapel van Bronkhorst. Corinne Veen,
kunstenares uit Zelhem, laat de kracht van aquarel zien, samen met
haar cursist Carel Swaan uit Steenderen.

Aquarellen: Herfstwandeling door Carel Swaan, Tegenlicht en Zand door Corinne Veen.

Tot voor kort konden alle ouders ge-
bruik maken van belastingfaciliteiten 
voor kinderopvang. Sinds enige tijd 
zijn die mogelijkheden beperkter door 
bezuinigingen van de rijksoverheid. 
Gezinnen waarvan één ouder werkt 
komen er bijvoorbeeld niet meer voor 
in aanmerking. In Bronckhorst blijken 
dat redelijk veel ouders te zijn. Gevolg 
is dat steeds meer peuters in Nederland 
niet meer naar een OPVANG kunnen. 
De gemeente Bronckhorst staat nog 
steeds op het standpunt dat een be-
reik moet zijn voor 100% van de peu-
ters. Hetzij via kinderopvang, hetzij 
via aparte peuterspeelzalen. Als ouders 
geen gebruik kunnen maken van de 
belastingfaciliteiten dan subsidieert de 
gemeente Bronckhorst de peuterplaats 
voor 2 dagdelen per week (totaal 5,5, 
uur per week). Er zijn in Bronckhorst, 

mede ingegeven door de nieuwe wet 
OKE (Wet Ontwikkelingskansen door 
Kwaliteit en Educatie) diverse initia-
tieven om bijvoorbeeld scholen samen 
te voegen: Steenderen, Drempt, Halle, 
Wolfersveen, Hengelo. De schoolbestu-
ren bezien daarbij de mogelijkheden 
om integrale kindcentra te vormen. 
Bedoeling van een kindcentrum is om 
alle wenselijke voorzieningen te bieden 
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar: kinderopvang, peuterspeel-
zaalwerk, VVE en natuurlijk basison-
derwijs. Daarbij wordt ook beoogd om 
waar dat nodig is te komen tot goede 
onderlinge afstemming. Bijvoorbeeld 
om de overgang van peuters naar de 
basisschool zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Kinderopvang is alleen finan-
cieel haalbaar als er genoeg kinderen 
gebruik van maken. En de vraag wordt 

ook weer mede bepaald door het aan-
bod. Sommige ouders zullen meerdere 
dagen per week opvang willen. Als dat 
niet mogelijk is dan zullen zij andere 
mogelijkheden zoeken. Het bestuur 
van SPSB heeft met de gemeente afge-
sproken dat zij, indien er geen nieuw 
en kwalitatief vergelijkbaar alternatief 
voor peuterspeelzaalwerk geboden 
wordt, zij binnen de kaders van de 
gemeente, peuterspeelzaalwerk in het 
kindcentrum zal blijven verzorgen. De 
school moet daarvoor dan wel ruimte 
beschikbaar stellen. Mocht een andere 
instelling wel aan de beleidsregels van 
de gemeente Bronckhorst kunnen vol-
doen, dan zal de SPSB zorg dragen voor 
een zo soepel mogelijke overgang van 
onze peuters, leidsters en vrijwillig-
sters. Het kan dus zijn dat SPSB op enig 
moment een speelzaal overdraagt aan 
een kinderopvanginstelling waarmee 
het betreffende schoolbestuur afspra-
ken heeft gemaakt voor het verzorgen 
van kinderen van 0 tot 4 jaar. Mocht 
er echter geen nieuw en kwalitatief 
vergelijkbaar alternatief voor peuter-
speelzaalwerk geboden worden, dan 
zal de SPSB het peuterspeelzaalwerk in 
de kindcentra gewoon blijven verzor-
gen. Voor meer informatie kunt u de 
website van de stichting peuterspeel-
zaalwerk in de gemeente Bronckhorst 
raadplegen (www.spsb.nl).

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)

Veranderingen rondom de peuterspeel-
zalen in de gemeente Bronckhorst
Bronckhorst - Peuterspeelzalen en kinderopvang zijn de laatste tijd 
veel in het nieuws. Dat roept ook vragen op voor de SPSB over de toe-
komst van hun 9 speelzalen. Hun peuterspeelzalen zijn voor hun be-
staan voor een groot deel afhankelijk van subsidie van de gemeente 
Bronckhorst. Bij de speelzalen staat sociaal en pedagogische ontwik-
kelen centraal. Het zijn geen opvangcentra. Peuters kunnen er twee 
vaste dagdelen per week komen. Bij een aantal van de SPSB speelzalen 
bieden zij ook extra begeleiding voor peuters met ontwikkelingsach-
terstand (VVE). Sinds enkele jaren zijn scholen verplicht om de ouders 
voorzieningen te bieden voor buitenschoolse opvang van 5 tot 12-jari-
gen. Ouders die daarvan gebruik maken kunnen een deel van de kos-
ten (inkomensafhankelijk) verrekenen met de belasting. Deze voorzie-
ning is primair gericht op werkende ouders die geen andere opvang-
mogelijkheid hebben voor hun kinderen. Kinderopvanginstellingen 
voor onder meer 2 tot 4 jarigen bieden soms ook faciliteiten verge-
lijkbaar met die van peuterspeelzalen, maar zijn niet altijd helemaal 
vergelijkbaar met het reguliere peuterspeelzaalwerk. Het bestuur van 
SPSB heeft daarom met de gemeente Bronckhorst afgesproken dat 
zij, indien er geen nieuw en kwalitatief vergelijkbaar alternatief voor 
peuterspeelzaalwerk geboden wordt de SPSB, binnen de kaders van de 
gemeente Bronckhorst, peuterspeelzaalwerk in het kindcentrum zal 
blijven verzorgen.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 
23 en 24 maart:Groessen D1-Quintus 
D2: 3-2; Reehorst D1 - Quintus D1: 15-
18; Quintus HS2 - the Flyers HS1: 12-
22 Quintus HB1 - Udi ‘96 HB2: 2-26; 
Quintus GC2 - Reflex GC2: 2-5.

H A N D B A L
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Clustercommandant Harriët Tomas-
sen opende de avond met een woord 
van dank aan alle vrijwilligers en be-
nadrukte hoe belangrijk zij zijn voor 
de brandweer. Zij leveren een grote 
en belangrijke bijdrage aan de veilig-
heid in Bronckhorst.
Stefan Egberts en Marcel Reindsen uit 
Zelhem, ontvingen uit handen van de 
burgemeester de versierselen en oor-
konden behorende bij de benoeming 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Deze koninklijke onderscheiding ont-
vingen zij vanwege hun werk bij de 
vrijwillige brandweer. 
Stefan Egberts was van oktober 1982 
t/m oktober 2012 lid van de vrijwil-
lige brandweer Bronckhorst, post 
Zelhem. Hij was naast brandweer-
man ook chauffeur pompbediende, 
bevelvoerder en plaatsvervangend 
commandant. 
Marcel Reindsen uit Zelhem was van 
oktober 1988 tot maart 2012 vrijwil-
lig brandweerman. Hij heeft jaren 
het klein onderhoud verricht aan de 

voertuigen en was tevens chauffeur
pompbediende. Het mag duidelijk
zijn dat beide heren zich geruime tijd
voor de samenleving hebben inge-
spannen. De duur, maatschappelijke
betekenis en uitstraling van hun ac-
tiviteiten voor de openbare veiligheid
in hun woonplaats hebben tot de ko-
ninklijke onderscheidingen geleid.
Daarnaast ontving een aantal men-
sen een diploma, variërend van
Brandweerchauffeur tot Brandmees-
ter. Tevens waren er dit jaar elf jubi-
larissen, zelfs vier maal een 30-jarig
dienstverband. 

Een groot aantal vrijwilligers kreeg
een jubileumoorkonde van Brand-
weer Nederland:
12,5-jarig jubileum: Collin Engbers,
Daniel Rutten en André Roelvink.
20-jarig jubileum: George Kersten, Je-
roen Broekman, Erik Bulten en René
te Velthuis. 30-jarig jubileum: Bennie
Massen, Mees Siers, Stefan Egberts en
Bennie Elsman.

Koninklijke onderscheidingen voor Zelhemse brandweermannen

Jubilarissen en uitreiking 
diploma’s brandweer- 
posten Bronckhorst

Hengelo - Op vrijdag 15 maart vond de jaarlijkse brandweeravond
voor de brandweerposten uit de gemeente Bronckhorst plaats in het
gemeentehuis in Hengelo. Tijdens deze avond zijn diploma’s uitge-
reikt en jubilarissen gehuldigd van de posten Hengelo, Steenderen,
Vorden en Zelhem. Ook reikte burgemeester Aalderink twee konink-
lijke onderscheidingen uit.

Er zijn met Pasen jonge dieren, zoals 
lammetjes, biggetjes en jonge geit-
jes te bewonderen. Misschien zijn er 
zelfs wel jonge konijntjes en cavia’s 
of kuikens van eenden en kalkoenen.

Een boot voor kids van 0 tot 6 jaar is 
er al. Nieuw is de boot voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar. Met een trap 
kan op het dek van de boot worden 
geklommen, waarop een prima uit-
zicht is over het terrein en daarbui-
ten. De boot zelf is een hut, waar 
lekker binnen kan worden gespeeld. 
Deze boot is getimmerd door Albert 
Janssen zelf. Hij gebruikte daarvoor 
bomen, die hij kreeg van familie en 
liet zagen in de mobiele houtzagerij 
tijdens het schaapscheerdersfeest. “Ik 
vond het leuk om te doen, al ben ik 
geen botenbouwer,” lacht Albert. “Ik 
keek op internet hoe het schip van 
Michiel de Ruyter is gemaakt. Het 
buigen van het hout ging bijna van-
zelf, het regende en waaide en de zon 

maakte het droog en in vorm.” Aan-
komende week worden de glijbaan, 
trap en het stuurwiel geplaatst.
Verder is in de winter het terras aan-
gepast, zodat fietsers op doortocht 
even gezellig kunnen aanschuiven 
bij de andere gasten. De rogge is ge-
zet, deze wordt traditioneel gemaaid 
tijdens de oogstdag. De ezels zijn ge-

schoren en zien er prachtig uit en er 
zijn kwarteltjes gekomen, die veel 
stippeleitjes leggen.
Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5, Bekveld is na tweede paasdag 
elke woensdag tot en met zondag ge-
opend van 13.00 tot 18.00 uur. Infor-
matie (0575) 462828 of email info@
feltsigt.nl.

Nieuw seizoen Kinderboerderij Feltsigt start tweede paasdag

Boot in aanbouw in Bekveld!
Bekveld - Kinderboerderij Felt-
sigt bereidt zich voor op een 
nieuw seizoen met bezoekers. 
Kinderen kunnen weer spelen 
en dieren kijken, terwijl (groot)
ouders op het terras kunnen zit-
ten. Tweede paasdag, 1 april gaat 
de poort weer open van 13.00 tot 
18.00 uur.

Bij Kinderboerderij Feltsigt is een nieuwe boot gebouwd.

Zaterdag 23 maart ging Quintus D2 
naar Sporthal Triominos Endesprong 
in Duiven voor een wedstrijd tegen 
Groessen D1. Het thuisspelende team 
kwam met één doelpunt meer voor 
de punten in aanmerking, uitslag 3-2.

Zondag 24 maart speelden drie teams 
in Sporthal De Kamp. Om 11.00 uur 
beet Quintus GC2 het spits af tegen 
Reflex GC2 uit Varsseveld. Na de eer-
ste helft stond Quintus met 2-1 voor, 
maar kon deze voorsprong niet vast-
houden. In de laatste twaalf minuten 
van de tweede helft ging Reflex voor 
een inhaalslag en scoorde tot een 
eindresultaat van 2-5.

De Quintus Heren B-jeugd ontmoette 
Udi ‘96 HB2 uit Arnhem, de ongesla-
gen koploper van hun 
poule. Tijdens de wed-
strijd is duidelijk spel-
niveauverschil te zien. 
Terwijl de spelers van 
Udi elkaar blindelings 
kunnen vinden, heeft 
Quintus daar veel moei-
te mee. De Hengeloërs 
misten duidelijk overtui-
ging. Uitslag 2-26.
Heren 2 speelde ook te-
gen de koploper in hun 
pool, The Flyers uit Wij-
chen. Quintus kon niet 

overtuigen. Door slecht afsluiten of
balverlies konden de gasten veelvul-
dig uitbreken en scoren. Uitslag 12-
22.

De D1-jeugd deed goede zaken in de
wedstrijd tegen Reehorst D1 in Sport-
hal de Reehorst in Ede. Super hoe de
jongsten van de vereniging meedoen
in de competitie. Echt om trots op te
zijn, uitslag 15-18.

PROGRAMMA:
Aankomend weekend is het Pasen,
dan zijn er geen wedstrijden.

Op 6 april wordt om 19.00 uur de
wedstrijd Ha-STU HS3 tegen Quin-
tus HS2 in het Universitair Sport
Centrum Nijmegen gespeeld. 7 april
zijn in Sporthal de Kamp de volgende
wedstrijden: 11.00 uur Quintus D1-
OBW D1; 11.45 uur Quintus GC2-
Huissen HV GC4; 12.30 uur Quintus
DS1-Vios DS1; 13.35 uur Quintus
HS1-Erica ‘76 HS2; 14.40 uur Quintus
HA1-AAC 1899 HA1. Uitwedstrijden:
12.00 uur Pacelli/Wessels Keukens 
D2-Quintus D2, Sourcy Center Zieu-
went; 12.00 uur Reflex GC1-Quintus
GC1, Van Pallandthal Varsseveld; 
13.30 uur Reflex HB1-Quintus HB1,
Van Pallandthal Varsseveld.

Quintus Hengelo in laatste 
fase van de competitie
Hengelo - De handbalcompetitie 
2012-2013 nadert zijn einde en 
de teams nemen hun definitieve 
posities in. Zaterdag 23 en zon-
dag 24 maart kwam een aantal 
Quintus teams in actie. Als altijd 
kwamen vrijwilligers naar Sport-
hal De Kamp om hun taken te 
verrichten. Een compliment voor 
de trainers en begeleiders van de 
wedstrijden is op zijn plaats.

Quintus Heren Senioren 2 in de wedstrijd tegen The Flyers.

Wichmond
[17] Adri van der Kroft houdt haar expositie aan de Hack-
forterweg 8. Zij toont schilderijen in olieverf op linnen, 
waarbij ze streeft naar een balans tussen abstract en figu-
ratief. Informatie is te vinden op www.adrivanderkroft.nl.

Baak
[26] In de St. Martinuskerk aan de Wichmondseweg 17 in 
Baak exposeren José Spiek en Wim van Osch hun realis-
tische werken. José geeft met pastel en olieverf de natuur 
en de dieren die daarin leven weer. Wim heeft pastelles 
van José en laat eigen werk zien, waaronder portretten. 
Meer informatie op www.josespiek.exto.nl, www.jose-
spiek.nl, en www.werken-met-pastel.jouwweb.nl.

[27] Het Beeldhouwatelier Baak, waar Anne en Henk Brou-
wer workshops beeldhouwen in steen verzorgen is aan de 
Wichmondseweg 17a. Een aantal dagen per week kunnen 
cursisten leren een beeld te maken. Info www.beeldhou-
watelierbaak.nl.

Beelden in Baak: In de galerie en beeldentuin zijn stenen 
en bronzen sculpturen te bekijken van een aantal kun-
stenaars, die het beeldhouwen leerden van Anne Brou-
wer, naast kleurrijke schilderijen van Ineke Mengelder. 

Jos Ruis combineert steen met materialen als glas of per-
spex, www.artbyjos.com. Werk van Ada Hartman is her-
kenbaar aan hun strakke vorm en een zekere vrouwelijke 
benadering, www.adahartman.nl. Piet Schneider zoekt de 
verborgen kleuren in een steen, waarna hij er figuratieve 
of abstracte beelden van maakt. Anne Brouwer laat eigen 
werk zien in steen en brons. Joop van Ulden toont zijn 
waterwerken en vogelhuisjes van keramiek, www.joop-
vanulden.nl. Meer informatie op www.beeldeninbaak.nl.

[28] Aan de Hofstraat 2 tonen drie exposanten hun 
werk. Gastvrouw Kathleen Osborne schildert figuratief 
met magisch realistische invloeden. Haar werk als psy-
chotherapeute en coach is terug te zien in haar werk, 
www.osbornecoaching.nl. Kathleen stelt twee gastex-
posanten voor. Kunstschilder Annie Elissen-Groot Tjooi-
tink haalt inspiratie uit de schoonheid van het alledaag-
se, met een voorkeur voor koeien, kippen en tulpen,  
www.annie.elissen.com. Sieradenontwerper en -maker 
Jolly Berfelo gebruikt verschillende materialen om siera-
den te maken die bij mensen passen.

[29] De Collectie van Kunsthandel Baak aan het Dambroek 
10a is zeer gevarieerd en van modern tot klassiek. Zeef-
drukken van Karel Appel, Corneillie, Herman Brood, of 
Wildlife kunst van Kees Harsman. 
Informatie via www.kunsthandelbaak.nl.

Kunst10daagse Bronckhorst van 3 t/m 12 mei 2013

Kennismaken met deelnemers in 
Baak en Wichmond
Bronckhorst - Tijdens de zevende editie van de 
Kunst10daagse Bronckhorst openen 80 kunste-
naars, galeriehouders en gelegenheidskunstlocaties 
hun poorten voor een breed publiek. De komende 
weken worden de deelnemers van de Kunst10daagse 
in vijf afleveringen voorgesteld: Baak-Wichmond, 
Toldijk-Hengelo Gld., Hummelo-Keppel-Drempt, 
Velswijk-Zelhem-Halle en Vorden. Vorige week wer-
den de deelnemers in Bronkhorst-Steenderen-Rha 
voor het voetlicht gebracht.
Alle locaties van de deelnemers zijn herkenbaar 
aan de vlag, beachvlag of banner met het logo van 
de Kunst10daagse Bronckhorst erop. Kunst10daag-
se Bronckhorst, 3 t/m 12 mei:www.kunst10daag-
sebronckhorst.nlof Twitter: @kunsttiendaagse. 
Deze keer kunstenaars, ateliers en galeries op 5 lo-
caties in Baak en Wichmond.

Beeldhouwwerk van Pieter C. Schneider.



Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar ook in de wijze 

waarop wij onze producten voor u realiseren. We zien er op toe dat ons werk gegarandeerd goed is. U krijgt 

de kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is, voor een vanzelfsprekend goede prijs. Natuurlijk maken we 

daarin verantwoorde & groene keuzes. Want ook met het milieu zijn we duurzaam verbonden. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

milieubewust

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  

concept & ontwerp internet & av-producties krantenuitgaven sign & display digitaal drukken offsetdrukken afterpress



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

Nu geen 6% BTW
maar 0% BTW!

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

Ook voor:

Dakkapellen
Serres 

KUNSTSTOFKOZIJNENACTIE:

Rolluiken
Aan- en verbouw

Zat. 30 maart
Super Saturday

in het café
vanaf 21.30 uur
Real Time 
Showband
(met Anouk tribute)

in de disco
vanaf 21.30 uur

DJ René Friso
o.a. bekend van Radio 
Veronica en de Baya 

Beachclub

Eetcafé ’t Hoekje
vanaf 21.30 uur

70 & 80’s Party met DJ
Eddie de Gier

Het gezicht en DJ van 
disco De Zwaan

Entree café & disco € 7,00
’t Hoekje entree vrij!

Eetcafé ’t Hoekje
1e en 2e Paasdag

Luxe 
Paasbrunch

van 11.30 tot 14.00 uur.
Voor info en/of reservering:

www.zwaanhoekje.nl 
of bel 0575-461478

IJSSELTULP
e x c l u s i e f  a s s o r t i m e n t

Er zijn weer tulpen! www.ijsseltulp.nl

 Arjan Wesselink (Empe) Jordi Wesselink (Toldijk)
 06 53152750 06 51968741

2e Paasdag
Voorjaarsshow van 11.00 tot 17.00 uur

De nieuwe collectie van 2013 staat voor u klaar

van Batavus, Gazelle en Koga
Grote keuze in kinderfi etsen nieuw en gebruikt.

Tevens demonstratie en opstapdag voor elektrische fi etsen

Gecertifi ceerd E-Bike centrum

Voor de verhuur zie onze vernieuwde internetsite

www.fi etsverhuurruurlo.nl

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

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

2de paasdag vanaf 13.00 uur
veel kinderactiviteiten
nieuwe zeeroversboot

jonge dieren aaien
gezellig terras

entree € 2,00 p.p.
 

Bekveldseweg 5, Bekveld. Gemeente Bronckhorst
Tel./fax. 0575 - 462828

E-mail: info@feltsigt.nl     Zie ook www.feltsigt.nl



Batterij 10 - 12  Groenlo
WWW.MEGASTOREGROENLO.NL*Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, 

orders en projecten. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

BETTING RESSING
TEGELS & NATUURSTEEN

Volg ons op Facebook

MEGA
store
GROENLO

keukens • sanitair • tegels

alleen op de 
door ons 
geselecteerde tegels!

*

Tel. 0544 476170

Stuntprijzen bij Megastore Groenlo

Uw eigen nieuwe opmaat gemaakte  
keuken ontwerpen voor half geld * 

*

www.noltekuchencenterno1.nl
Tel. 0544 461917

Tel. 0544 760001  

Uw eigen nieuwe  badkamer 
ontwerpen voor half geld * 

* 

badkamers HALF GELD

tegels HALF GELD

2e PAASDAG GEOPEND VAN 11:00 UUR 
TOT 17:00 UUR

keukens HALF GELD

6000m2

showroom 
in de 

Megastore 
aan de N18 

in
Groenlo 



Autobezitters kunnen tot en met 30 april op www.
bovag.nl stemmen op hun favoriete onafhankelijke 
autobedrijf, mits dit autobedrijf is aangesloten bij 
BOVAG. De beoordelingscriteria van de verkiezing 
zijn servicebereidheid, vriendelijkheid, deskundig-
heid en de verhouding tussen prijs en prestatie. Ook 
wordt een rapportcijfer gevraagd voor de algemene 
waardering. Wie zijn of haar favoriete autobedrijf in 
het zonnetje zet, maakt zelf bovendien kans op een 
vliegreis naar de zon.
Autobedrijf Melgers is één van de kanshebbers op 
deze prestigieuze titel. ‘Met de verkiezing kunnen 
wij ons autobedrijf nog eens extra op de kaart te zet-
ten. De stem van de consument is daarbij heel erg 

belangrijk. Want uiteindelijk gaat het er toch om 
hoe klanten ons autobedrijf waarderen’, aldus Theo 
Melgers van Autobedrijf Melgers.

Finale
Deze consumentenbeoordeling levert een top tien 
op, waaruit drie finalisten worden geselecteerd door 
een vakjury. Deze jury staat onder leiding van Erwin 
den Hoed, hoofdredacteur van het vakblad Auto & 
Motor Techniek. Uiteindelijk wordt in oktober op 
het jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobe-
drijven bekend gemaakt wie van de finalisten zich 
‘Autobedrijf van het Jaar 2013-2014’ mag noemen.

Autobedrijf Melgers kanshebber 
op titel ‘Autobedrijf van het Jaar’

Steenderen - Op 1 maart 2013 is de verkiezing ‘Autobedrijf van het Jaar’ van start gegaan. Consu-
menten, een vakjury en branchegenoten beoordelen de komende maanden wie zich ‘Autobedrijf 
van het Jaar 2013-2014’ mag noemen. Deze verkiezing wordt voor de zevende keer gehouden en 
is een initiatief van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven.

M
M Autobedrijf

Melgers
Audi A3 Sportback 1.6 Ambiente Ecc/metallic lak 2006 107.101 km € 11.750 
Daihatsu Sirion 1.0 12v Trend 2007 78.809 km € 6.750 
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD automaat premium 7-p 2007 126.035 km € 14.950
Kia Picanto 1.0 5drs. EX Sport 2004 77.378 km € 4.750
Peugeot 508 SW 1.6 Thp 16v 2011 25.376 km € 22.950
Renault Clio 1.2 5drs. Authentique Comfort 2006 91.200 km € 5.950
Renault Master 2.5DCI 358/3300 L2H2 2010 35.554 km € 11.500 

excl. btw
Seat Leon 1.4 TSI 5-drs. sportstyle 2008 124.325 km € 11.750
Toyota Aygo 1.0 12v 5-drs. Comfort 2009 98.357 km € 7.500
Toyota Rav4 2.0 VVT-i automaat 4 X-style 2008 90.382 km € 20.750
Toyota Verso 1.8 16V SOL Cruise 5-pers. 2007 99.170 km € 14.950
Toyota Yaris Verso 1.3 16v Vvt-i 5drs. Sol 2000 193.618 km € 3.250
Volvo V70 2.0 107KW 2009 156.055 km € 17.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Citroën C3
11.4i Ligne 

Business, 2011, 
44.780 km

€ 13.150

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

PEUGEOT 207 5-DRS 1400-
16V 2007   € 6.950

OPEL MERIVA 1600 EDITION 2006 6450
VW TIGUAN 1.4 TSI 110 KW 4-MOTION 2008 18950
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 7950
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 8950
PEUGEOT 307. 1.4 BREAK 2002 3650
PEUGEOT 307. 1.6 SW PREMIUM 2006 7950
OPEL CORSA 1200-5-DRS ELEGANCE 2002 3950
OPEL ZAFIRA 2200-16V ELEGANCE 2001 3950
OPEL ZAFIRA 1600-16V BUSINESS 2006 7950
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 7950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 9950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 9950
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 13950
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 9950
MINI COOPER 1600-16V 2004 9950
MERCEDES A 140 ELEGANCE AIRCO 2001 4950
MERCEDES C COMBI CLASSIC 2004 9950
MERCEDES ML 270 CDI AUTOMAAT 2003 7950
MERCEDES SPRINTER 218 CDI DUBB.CAB AUTOMAAT 2007 17500
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 5950

Peugeot 307 1,6 16v 
oxygo

01/2008 58.000 km

€ 8.950,-

Mitsubishi Space star automaat 1,6 

airco PDC 11/2003 143.000 km € 4.450,-

Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 186.000 km € 1.950,-  

Renault megane 1,6 16v Break RXT 01/2000  142.820 km  € 2.450,-
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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 Zutphen zoeken wij een:

VEILIGHEIDSKUNDIGE M/V 
fulltime – vacaturenr. VIO1147342

In deze verantwoordelijke functie houd jij je bezig met het onder-

houden en verder vervolmaken van het veiligheidsmanagement 

systeem. Je bent een vraagbaak voor andere locaties en medever-

antwoordelijk voor de uitrol van het managementsysteem over di-

verse fabrieken. Je hebt regelmatig overleg met diverse afdelingen. 

Het is essentieel dat je situaties juist weet in te schatten en dat je 

beschikt over empathisch vermogen. Je neemt deel aan diverse 

commissies zoals de centrale ARBO commissie en je voert audits 

uit bij diverse locaties. Je ziet er op toe dat planningen worden 

gerealiseerd volgens de juiste methode. In deze functie krijg je veel 

verantwoordelijkheid, je bent in staat zelf zaken te signaleren en 

verder op te volgen.

De kandidaat die wij zoeken heeft een afgeronde opleiding Hogere 

Veiligheidskunde. Bij voorkeur heb je 3 tot 5 jaar werkervaring in 

een vergelijkbare functie. Je hebt kennis van Lean Manufacturing 

methodes, bent analytisch sterk en beschikt over uitstekende 

contactuele eigenschappen. Je beheerst de Nederlandse taal uitste-

kend en bij voorkeur ook de Duitse en Engelse taal.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 

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

o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

WERKVOORBEREIDER TECHN.DIENST M/V
Omgeving Brummen – Fulltime - vacaturenr. VIA1144575

Werkzaamheden
Je hebt als taak het voorbereiden en plannen van materialen en 
werkzaamheden voor de Mechanische Technische Dienst (+ intern 
transport, gebouwenbeheer) in samenspraak met de chef werk-
plaats.  Daarnaast ben je er verantwoordelijk voor dat defecte on-
derdelen zo snel mogelijk worden gerepareerd, levertijden worden 
bewaakt en bij afwezigheid van de chef Werkplaats vervang je deze. 
Tevens zorg je voor kostencalculaties en verzorg je de rapportages. 

Functie eisen
-  MTS diploma Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar (HBO werk- 

en denkniveau);
-  Min. 3 jaar ervaring als werkvoorbereider in een productieomge-

ving;
-  Kennis van Maximo, SAP of vergelijkbaar ERP systeem;
-  Duitse en Engelse taal mondeling en schriftelijk voldoende.

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

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de machinebouw zoeken wij per direct 
een ervaren TIG lasser. Het betreft het zelfstandig lassen van RVS 
onderdelen voor de machinebouw. Je werkt vanaf technische teke-
ningen.  Als TIG Lasser RVS bewerk je zelf de materialen zowel in 
de voorbereiding als in de afwerking

Functie eisen
-  Als TIG Lasser RVS ben je zelfstandig in het lassen; ; 
-  Enige jaren relevante werkervaring als TIG Lasser RVS niveau 

2/3;
-  Zelfstandig technische tekeningen kunnen lezen; 
-  Minimaal afgeronde LTS/LBO metaal opleiding.

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

Werkzaamheden
Als servicemonteur repareer en bouw je transportlijnen voor de 
levensmiddelenindustrie. Het komt voor dat je incidenteel in de 
kost moet verblijven.

Functie eisen
-  MBO opleiding richting mechatronica of werktuigbouwkunde;
-  Ervaring in de buitendienst als service monteur;
-  Geldig rijbewijs.

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

Werkzaamheden
Je gaat calculaties omzetten naar offertes. Daarnaast ga je de 
mailbox van de Sales behandelen (evt. vragen wegzetten in de 
organisatie en/of zelf behandelen). Ook ga je telefonische vragen 
behandelen of wegzetten in de organisatie (vragen mailbox en 
telefoon kunnen zijn: levertijd vragen, klachten of vragen over 
technische specificaties of opdrachten/orders die binnenkomen). 
Je wordt verantwoordelijk voor (eenvoudige) calculaties.

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

COMMERCIEEL MEDEWERKER BUITEN-
DIENST M/V
Omgeving Terborg– Fulltime - vacaturenr. VMK1147080  

Werkzaamheden
In deze zelfstandig en uitdagende functie ben je verantwoordelijk 
voor het werven van nieuwe klanten (acquisitie), klantbeheer, het 
complete offerte traject en after sales. Je bent zeer commercieel en 
communicatief vaardig!

Functie eisen
-  MBO werk- en denkniveau;
-  Acquisitie is voor jou een uitdaging;
-  Technische kennis en affiniteit.

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

Gems International Holding B.V. in Vorden is een toon-
aangevend metaalbedrijf met moderne productielijnen 
voor tankbouw en warmtewisselaars, de productie van 
mobiele opslagcontainers en machinebouw voor afval-
scheiding. Op onze modern ingerichte productielocatie 
werken momenteel 70 mensen samen. Robotisering van 
snij- en lasprocessen en toepassing van nieuwe tech-
nologie maken ons een concurrerende partner voor onze 
klanten. Door de groei die wij doormaken zijn wij continu op zoek naar nieuwe collega’s. 
Op dit moment vooral in de functies: (aankomend) Hoofd engineering, lastechnicus,  
lasrobotprogrammeurs, onderhoudstechnici, junior engineers en tankbouwers.

(aankomend) Hoofd Engineering
Na gedegen inwerkperiode zullen de werkzaamheden bestaan uit:
• Verantwoordelijk om de engineering binnen gestelde termijnen te realiseren
• Leidinggeven aan en meewerken op de afdeling engineering
• Aandacht voor kwaliteit, effi ciency, milieu en effectiviteit
• Vormgeven aan de ontwikkeling van de afdeling
• Rapporteren aan de technisch directeur

Voor deze uitdagende en verantwoordelijke positie als Hoofd Engineering zijn wij op zoek 
naar een ambitieuze en ondernemende persoonlijkheid die voldoet aan:
• Technische HBO of WO opleiding
• Communicatief vaardig, betrokken en fl exibel
• Ervaring in het managen van productieprocessen en techniek
• Daadkrachtig manager met overwicht die zich thuis voelt in een no-nonsense bedrijfscultuur
• Beweegt zich doortastend en inhoudelijk op verschillende niveaus
• In staat om processen te verbeteren
• Goede beheersing van Solid Works
• Kennis van ERP systeem (Ridder)
• Affi niteit met Panasonic Lasrobot strekt tot aanbeveling
 
Lastechnicus
Als lastechnicus binnen Gems bent u verantwoordelijke voor:
• Opstellen en actueel houden van onze las procedures
• Bijhouden en toezien op de kwalifi caties van onze lassers
• Mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van laswerkzaamheden

Naast enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie vragen wij:
• Opleiding MLT/LPI of door NIL erkend vergelijkbaar niveau
• Ervaring met tankbouw

Lasrobotprogrammeur
In deze functie zullen de werkzaamheden bestaan uit:
• Binnen het team mede verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de robots
• Ontwikkeling van programma’s en mallen voor de robot
• Beoordelen van laskwaliteit robot

Voor deze high-tech functie zoeken wij techneuten die voldoen aan:
• MTS niveau 4 of HTS in een relevante richting
• Aantoonbare kennis van lassen (MIG/MAG en TIG)
• Vaardig met Solid Works
• Ervaring met on- en offl ine programmeren van robots (Panasonic)

Onderhoudstechnici
Door de toepassing van nieuwe geavanceerde apparatuur is er dringend behoefte aan 
onderhoudstechnici, die:
• Verantwoordelijk willen zijn voor het onderhoud aan onze machines en installaties
• Bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe machines ten behoeve van de productie

Wij vragen:
• Afgeronde MTS elektrotechniek niveau 3 of hoger
• Enige jaren relevante ervaring in vergelijkbare functies

Junior Engineer
Onze afdeling engineering willen we graag uitbreiden met nieuwe collega’s:
• Verantwoordelijk voor ontwerpen, herontwerpen, verbeteren en confi gureren binnen 

de genoemde productlijnen
• Vertaling van klantwens naar technische informatie
• Het begeleiden van testen bij het bouwen van het ontwerp 

Wat wij voor deze functie vragen is:
• Technisch HBO opleiding of binnenkort afstuderend
• Beheersing van SolidWorks
• Affi niteit met  productieprocessen 

Tankbouwers
In de productlijn Tankbouw zijn wij op zoek naar tankbouwers:
• Van tekening construeren en lassen van tanks, drukvaten en warmtewisselaars
• Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de eigen werkzaamheden
• Inhoudelijk feedback kunnen geven aan engineering afdeling

Wij zoeken mensen die:
• Technische opleiding bij voorkeur constructiebankwerker – lasser niveau 3
• Aantoonbare ervaring in de tankbouw
• Middels certifi caten aantoonbare ervaring met verschillende lasprocessen
• Vanaf tekening kunnen werken

Ons aanbod voor alle functies:
• Informele werksfeer
• Uitdagende en zelfstandige functie
• Salaris passend bij niveau en ervaring
• Mogelijkheid tot vast dienstverband
• Mogelijkheden tot volgen van opleiding of training
Onze organisatie heeft 70 medewerkers en kenmerkt zich door een prettige, 
collegiale sfeer en biedt kansen voor wie zich verder wil ontwikkelen.
Onze mensen hebben hart voor hun vak en een positieve instelling.

Reacties:
Stuur of mail uw brief met curriculum vitea voor 30 april naar:
Gems International Holding BV
t.a.v. Dhr. F.J. Grasmeijer
Postbus 2, 7250 AA Vorden
info@gems.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0575 557177 
of kijk op: www.gems.nl / www.gemswt.com

WWW.GEMS.NL
SINCE1830
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Marian Oosterink (Zel-
hem) fotografeert met 
veel enthousiasme veel 
mooie activiteiten in de 
gemeente Bronckhorst 
om ze meer bekendheid te 
geven. Haar foto’s worden 
geplaatst op de website 
van Radio-TV Ideaal. 
Favoriete onderwerpen 

zijn kunst en cultuur, de 
band Normaal en de Ach-
terhoek, waarbij Hum-
melo een speciaal plekje 
inneemt.
Bregtje Smalbrugge (Nee-
de) maakt beelden onder 
andere in albast en serpen-
tijn. Ze krijgt haar inspira-
tie door de steen zelf en 

daaruit spreekt een grote 
liefde voor het proces van 
vormen en polijsten. Haar 
bronzen beelden zijn een 
mooie aanvulling op haar 
werk. Soms worden beel-
den aangevuld met een 
gedicht, waardoor ze nog 
meer spreken.

Inlichtingen bij Marian
mh.oosterink@planet.nl 
of (06) 30727259 en Breg-
tje 
jsmalbrugge@versatel.nl 
of (06) 27864496.

Expositie Kapel Bronkhorst 
‘Kleur bekennen‘
Bronkhorst - In de Kapel in Bronkhorst is op 6, 7 
en 11, 12 april de expositie ‘Kleur bekennen’ in-
gericht met fotografie van Marian Oosterink en 
beeldhouwwerk van Bregtje Smalbrugge. De ka-
pel is die dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Het feest op 2 juni wordt 
om 13.00 uur geopend met 
de aankomst van de origi-
nele Grolsch bierkoets, die 
het eerste vat Weizenbier 

komt brengen. Dit vat zal 
worden aangeslagen door 
burgemeester Henk Aal-
derink. Aansluitend begint 
het muzikale programma, 

dat zal doorlopen tot circa 
17.30 uur. Er is, natuur-
lijk in Duits/Oostenrijkse 
sfeer, volop eten verkrijg-
baar zijn. De festiviteiten 
zullen plaatsvinden in een 
grote feesttent, die op het 
parkeerterrein geplaatst 
wordt. 

Verdere informatie is ver-
krijgbaar via de site 
www.cafedetol.nl.

De voorverkoop begint 
op Paasmaandag 1 april. 
Tijdens deze middag zul-
len de DJ’s van Fifty-Fifty 
Entertainment vrijwel 
uitsluitend Duitstalige 
muziek draaien en zal ook 
schlager-zanger Peter Bor-
kes een optreden verzor-
gen. Dit allemaal om al-
vast in de juiste stemming 
te komen. 
Losse kaarten voor het 

Weissenbrink Wein & Bier 
Fest kosten in de voorver-
koop € 10,-- en aan de kassa 
€ 12,50. Op Paasmaandag 
1 april is de toegang gratis 
en wie op 1 april kaarten 
koopt, krijgt ook nog eens 
een gratis Grolsch Weizen 
bierpul bierglas cadeau. 
Voor bedrijven bestaat de 
mogelijkheid om een spe-
ciaal sponsor-pakket te re-
serveren.

Start Voorverkoop Weissenbrink Wein 
& Bier Fest
Wittebrink - Tweede Paasdag, maandag 1 april, 
wordt bij eetcafé ‘de Tol’ om 16.00 uur het start-
sein gegeven voor de voorverkoop van het Weis-
senbrink Wein & Bier Fest, dat op zondag 2 juni 
zal plaatsvinden. Tijdens dit wijn & bier feest zul-
len de Edelweiss Kapelle uit Gelselaar, Claudia 
Ansel en Peter Borkes optreden.

Goma B.V. zoekt op korte termijn een medewerker voor de volgende parttime functie:

Salarisadministrateur m/v (24 u/wk)
Omschrijving van de functie:
• Het zelfstandig voeren van de volledige personeels- en salarisadministratie

• Verzorgen van de bijbehorende P&O-correspondentie

• Adviseren van het management en de medewerkers over salarisgerelateerde 

vraagstukken

• Verzorgen van meldingen en mutaties aan externe instanties, zoals arbodienst,  

pensioenfonds, UWV en Belastingdienst

• Behandelen en oplossen van arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken

• Samenstellen en structureren van rapportages (personele bezetting, verzuimcijfers 

etc.)

• Urenregistratie

• Het behandelen en administreren van opleidingsaanvragen

• Anticiperen op wettelijke, fiscale en CAO-gerelateerde wijzigingen en eventuele 

knelpunten op loontechnisch vlak

• Overige financieel administratieve werkzaamheden

Profiel van de kandidaat:
• Afgeronde opleiding op MBO+ niveau

• U heeft aanvullende cursussen/opleidingen gevolgd aangaande salarisadministra-

tie, sociale wetgeving en pensioenen 

• Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als zelfstandig salarisadministrateur en 

ruime ervaring met geautomatiseerde personeelsinformatie- en salarissystemen, 

bij voorkeur Unit4

• U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied

• Goede kennis van MS Excel

• Een prettige, pro-actieve, accurate en initiatiefrijke persoonlijkheid, communicatief 

sterk met een kritisch oog voor kwaliteit

Wij bieden een zelfstandige en afwisselende baan in een dynamische omgeving. 

Goma biedt een prima salaris, de mogelijkheid tot het volgen van functiegerichte 

opleidingen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de CAO Metalektro. 

Daarnaast komt u te werken bij een bedrijf met een prettige werksfeer, goede 

arbeidsomstandigheden en uitstekende toekomstmogelijkheden. De indeling van de 

uren wordt in overleg bepaald. 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Sabine Kuster, 

Personeelsfunctionaris. Heeft u belangstelling voor de functie stuur dan vóór 3 april 

a.s. een sollicitatiebrief, voorzien van CV, per e-mail naar pz@goma.nl of gebruik het 

online sollicitatieformulier op onze website.

Goma B.V. Ruurloseweg 80-a, 7255 MA Hengelo Gld. Tel.: 0575-468211 www.goma.nl
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 PAASACTIE
VR. 

29 MAART
9.00-16.00 UUR

ZA. 
30 MAART

9.00-16.00 UUR

MA. 
1 APRIL

10.00-16.00 UUR

Gietijzeren houtkachel  
€ 775,- nu € 595,-

Houtkachel met zijruiten
van € 1455,-  nu € 1195,-

Pelletkachel
van € 1950,-  nu € 1650,-

2e paasdag 
geopend

Kerkhoflaan 11        7251 JW Vorden
0575 470354

OPRUIMING VAN SHOWROOMMODELLEN EN DIVERSE 
ACTIES TIJDENS DE PAASDAGEN. ONDER ANDERE:

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

‘Alle bizons nog 
aan toe...!’
Een spannend kinderboek van Helna de Bruyn

Op zondag 7 april a.s. is Helna de Bruyn uit Zeve-
naar als speciale gast aanwezig op de Open Dag In-
dian Art Gallery in Familiepark CactusOase. Helna 
schreef een spannend, leuk en leerzaam kinder-
boek (vanaf ± 7 jaar) waarin indiaantje Ponki de 
hoofdrol speelt. Door zijn belevenissen maakt de 
lezer kennis met de levensvisie van indiaanse vol-
ken en hun omgang met Moeder Aarde.

Gebaseerd op het boek, heeft de schrijfster een memo-
ryspel gemaakt waarvan 27 (door haar gecreëerde) acryl-
verfschilderijtjes de basis vormen. Dit unieke, kleurige 
spel zit in een prachtig buideltje in indiaanse stijl.
Er zijn weer nieuwe indianenschilderijen van de wereld-
beroemde kunstenaar Jeroen Vogtschmidt. Bovendien 
presenteert hij op deze Open Dag het eerste deel van de 
luxe en herziene uitgave van zijn allereerste boek: “Het 
Volk van de Paha Sapa”, waarin hij het leven van de La-
kota’s beschrijft. Dit, in het Nederlands geschreven, stan-
daardwerk bevat naast de oorsponkelijke tekst, actuele 
informatie en aanvullingen ook veel nieuwe illustraties.

Overige stands/activiteiten:
* Kim Vogtschmidt exposeert kleurrijke en kunstzin-

nige schilderijen, geïnspireerd door de kleine natuur 
en door de kunstvorm van Canadese indianen

* ‘Anielle’ Maestrati vervaardigt droomvangers en expo-
seert excentrieke indianenportretten

* Heiltjen Veldmaat laat zien hoe u leren tassen kunt 
maken

* U ziet hoe Alex Slingenberg van Atelier Nighthawk 
te werk gaat bij het schilderen van haar schitterende 
kunstwerken

* Posters en boeken van Jeroen Vogtschmidt
* Kinderen mogen in de Blokhut een gratis indianen-

hoofdtooi maken

De Open Dag vindt plaats in het voorste gedeelte van 
Familiepark CactusOase. Dit gedeelte is gratis toeganke-
lijk. Voor de bezichtiging van het Cactuspark met o.a. 
de attracties “Kunst tussen de cactussen”, Vogeltuin, 
het boerenleven, modelspoor en de Cactus-piramide met 
grafkelder, betaalt u de normale entree.

Voor meer informatie:
Familiepark CactusOase, Jongermanssteeg 6,
7261 KA Ruurlo. Tel.: 0573 451817
e-mail: info@cactusoase.nl website: www.cactusoase.nl




