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De contouren van de nieuwe rotonde aan de Horsterkamp-Ruurloseweg worden steeds duidelijker zichtbaar. Foto: Jan Hendriksen.  

Aanleg van nieuwe rotonde verloopt voorspoedig
VORDEN - ‘Zagen en opbreken’, 
staat er met grote witte letters op 
het oude wegdek net voor de in-
gang naar Kasteel Vorden. Iets 
verderop richting de Ruurloseweg 
is een grote gele graafmachine van 
Loonbedrijf Sturris uit Laren druk 
in de weer om het talud naast het 
nieuw aangelegde fietspad te ega-
liseren. Onder het motto ‘Wij wer-
ken aan een veilige rotonde voor u’ 
zijn de contouren voor de aanleg 
van de nieuwe rotonde ter hoogte 
van de Horsterkamp - Ruurlo-
seweg (N319) steeds duidelijker 
zichtbaar. De aanleg die begin dit 
jaar na een archeologisch onder-
zoek van start ging in opdracht van 
de gemeente Bronckhorst wordt 
uitgevoerd door NTP Infra Groep 
uit Zevenaar. De aanleg verloopt 
volgens schema.

Door Jan Hendriksen

Nadat het centrum van Vorden 
twee jaar geleden een nieuw jasje 
kreeg bestaat het laatste deelpro-
ject van de totale herinrichting uit 

de aanleg van de nieuwe rotonde 
Ruurloseweg - Horsterkamp De 
uitgangspunten voor het ontwerp 
van de rotonde waren de verbe-
tering, oversteekbaarheid en vei-
ligheid van vooral de fietsers, een 
verbeterde doorstroming van het 
doorgaand verkeer van Zutphen - 
Ruurlo en de verbetering van de 
entree van het Vordense centrum 
vanaf de Ruurlose zijde.

De inrichting is in overleg met 
de omwonenden uitgewerkt en 
tot stand gekomen. De Vordense 
Ondernemers Vereniging was 
ook een voorstander van het op-
waarderen van de entree van het 
centrumgebied. Door een groter 
ruimtebeslag van de rotonde was 
verschuiving van de rotonde rich-
ting Kasteel Vorden noodzakelijk. 
Aangezien de bestemming van 
de gronden ter plaatse van deze 
verschuiving het realiseren van 
een dergelijke verkeersvoorzie-
ning niet toegestaan was, was het 
vaststellen van een nieuw bestem-
mingsplan noodzakelijk. Zowel op 

het provinciale als het gemeente-
lijke deel kende de Horsterkamp-
Ruurloseweg een vrij liggende 
fietsstructuur. Ter hoogte van de 
rotonde was dat niet het geval.

Verwachte 
oplevering eind 
juni 2016

Aan de zuidkant (Horsterkamp) 
moesten fietsers de rijbaan op om 
via de rotonde richting station, 
centrum of Ruurlo te gaan. 250 
meter na de rotonde, in de richting 
van Ruurlo, was er weer een vrij 
liggend fietspad beschikbaar. Fiet-
sers moesten gebruik maken van 
de rotonde en kwamen dan vaak 
in het gedrang tussen het (zware) 
gemotoriseerde verkeer. De ro-
tonde had onvoldoende ruimte 
om beide vervoersstromen af te 

wikkelen.
Dit gaat bij de nieuwe rotonde ver-
anderen. Er komt een vrij liggend 
fietspad te liggen richting Ruurlo 
en er komt een veel veiligere over-
steek naar het dorp en het station. 
De huidige rotonde zal gaan ver-
dwijnen.

Doorgang
In de komende weken bestaat de 
werkzaamheden vooral uit het 
verleggen van kabels en leidingen, 
daarna wordt de nieuwe rotonde 
aangesloten op de al bestaande 
weg. Dot duurt hooguit twee 
nachten. Direct daarna kan het 
verkeer van de nieuwe rotonde ge-
bruikmaken. Vervolgens komt de 
aansluiting van de rotonde op de 
weg naar het centrum en het sta-
tion. Dit duurt een aantal weken.

Goed om te weten is dat het door-
gaande verkeer er tijdens de werk-
zaamheden gewoon doorgang 
heeft. Naar verwachting wordt de 
nieuwe rotonde eind juni opgele-
verd.

   

Frisse wind door 80-jarig jubilerend
Vordens Mannenkoor
VORDEN - Het enthousiasme is 
zicht- en hoorbaar groot. De op-
komst tijdens de wekelijkse repe-
titieavond geweldig. Er waait sinds 
begin vorig jaar een frisse wind 
door het Vordens Mannenkoor. 
Met dank aan de talentvolle en 

gedreven dirigent Christo Guenov 
(39). Het Vordens Mannenkoor 
viert dit jaar haar tachtigjarig be-
staan. Het lustrumjaar wordt za-
terdag 30 april afgetrapt met een 
Voorjaarsconcert in Kulturhus 
Vorden. Het hoogtepunt van de 

zestiende lustrumviering: een Ju-
bileumconcert op zaterdag 22 ok-
tober in de Christus Koningkerk.
   

 ■ Lees verder op pagina 7

 

Burgemeester 
bezoekt 
Bronckhorst 
Badmintont 
Samen
BRONCKHORST - Burgemeester 
Marianne Besselink van de ge-
meente Bronckhorst was afgelo-
pen dinsdagavond aanwezig in 
de sporthal de Kamp in Hengelo 
tijdens de voorrondes van het 
Bronckhorst badmintont samen 
toernooi. Een toernooi dat sa-
men georganiseerd wordt door 
de badminton verenigingen 
Steenderen, Vorden en Henge-
lo. Dit toernooi duurt de gehele 
maand maart en wordt in de 
plaatsen van de organiserende 
verenigingen gehouden.

Burgemeester Marianne Bes-
selink, zelf een fervent badmin-
tonster in het verleden, had in 
haar kennismakingsinterviews al 
aangegeven dat badminton haar 
favoriete sport was. Een reden 
dus om haar eens uit te nodigen. 
Zo kwam zij dinsdag 22 maart in 
sporttenue een bezoek brengen 
aan sporthal de Kamp om eens 
te kijken of zij zelf ook nog een 
shuttletje kon slaan. Het was voor 
haar 7 jaar geleden dat ze voor het 
laatst gespeeld had, maar na een 
tijdje werd de draad alweer aardig 
opgepakt.

Door even met iedereen een praat-
je te maken en naar de diverse mix 
en dubbel partijen te kijken, oog-
de de burgemeester zich zeer op 
haar gemak. In een ongedwongen 
sfeer speelde ze nog diverse partij-
en met verschillende leden, waar-
bij ze toch wel zeer fanatiek was. 
Na anderhalf uur hield ze het voor 
gezien, en kwam ze tot de ont-
dekking dat zeven jaar bijna niet 
sporten toch wel zijn tol begon te 
eisen en dat ze verlangde naar een 
warm bad. Haar voornemens zijn 
om dit meer te gaan doen, nu ze 
zich een beetje gesetteld heeft in 
de gemeente Bronckhorst.

Het Bronckhorst Badmintont Sa-
men toernooi gaat de komende 
week gewoon verder, met als 
hoogtepunt de finales op 31 maart 
in sporthal Groot Jebbink in Vor-
den vanaf 20.00 uur.

U bent dan natuurlijk van harte 
welkom om te kijken of misschien 
op de vrije banen zelf eens een 
shuttle te slaan.

Doneer aan In 
de Dennen
Zwembad In de Dennen zit 
vanwege het beëindigen van 
de gemeentelijke subsidie 
krap bij kas. Geld is nodig voor 
het uitvoeren van onderhoud. 
Klanten van Albert Heijn kun-
nen hun emballagebon do-
neren aan In de Dennen door 
middel van de gele knop.
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Zie in het hart van Contact
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FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

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

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

UITVAARTVERZORGING

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

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

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

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

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

Maandaanbieding 
MAART:

PVC MODULEO
Select/Transform/Impress

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

*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

IN MEMORIAM

Onze Gerrit 

* 20 juni 1963                † 1 april 1996

In onze gedachten nemen we je mee.

 

Fam. Krajenbrink-Boland, Warnsveld

Hartelijk welkom op zondagavond 3 april bij de                  

ZANG- EN ONTMOETINGSDIENST 
ACHTERHOEK!
Spreker: Ds. P. Passchier, Veenendaal
Zang: “Inspiration - Vorden”

Aanvang 19.30 uur in “De Brink”, Stationsplein 12 te Zelhem
(ingang zaal via de parkeerplaats aan de achterzijde, Industrieweg) 

www.stichtingdeopdracht.nl  info: 0314-622878  (fam. Zemmelink)

The end of the show

Toch nog plotseling moeten wij afscheid nemen 

van onze bassist, mede oprichter van onze band in 

1961 en bovenal, trouwe kameraad

Wim Boerman

Wij wensen Ada, kinderen, kleinkinderen en 

overige familieleden alle sterkte toe.

Hengelo Gld., 21 maart 2016

The Hurricanes

Wim Heijink

Wim Menting

Leo Meijers

Nees van Petersen

OPEN HUIS 2 APRIL 2016
van 11.00 uur tot 15.00 uur.

KRUISBRINKSEWEG 12, TOLDIJK - € 364.000,-- k.k.
Een volledig gemoderniseerde ruime vrijstaande woning (691 m3) op een ruim 
perceel (1050 m2) voorzien van diverse energiebesparende maatregelen, waardoor 
onder andere het elektriciteitsverbruik neutraal en gasverbruik laag is. Een ideale 
omgeving om wonen en werken te combineren.

Info: 
Streek Makelaars, Gea Haan
Tel. 06-53727208
geahaan@streekmakelaars.nl 

Aan de rand van bebouwde kom gelegen VRIJSTAAND WOON-
HUIS met garage/berging, tuinhuis en besloten achtertuin op het 
westen. UNIEKE KANS OM WONEN EN WERKEN TE 
COMBINEREN OP EEN GOED BEREIKBARE LOCATIE.
Bouwjaar 1976, Inhoud ca. 550 m³, Woonoppervlakte ca. 150 m²
Totale perceeloppervlakte 588 m², 

Bestemming bedrijfswoning
Gelegen nabij sportpark, zwembad en buitengebied.

Open Huizen Dag 2 april 2016

Op fraaie locatie aan de dorpsrand gelegen VRIJSTAAND 
WOONHUIS MET GARAGE, SCHUUR en royale tuin met vrij 
uitzicht.Bouwjaar 1980, in 1994 gerenoveerd en gemoderniseerd
Inhoud woonhuis ca. 460 m³ exclusief aangebouwde garage ca. 
100 m³, Woonoppervlakte ca. 146 m² 
Uniek gelegen aan de dorpsrand op ca. 800 meter afstand van 
trein- en busstation en het dorpscentrum met vele voorzieningen. 
Nagenoeg direct van het erf zijn de toegangswegen bereikbaar 
richting het uitgestrekte bosgebied “Het Grote Veld” 

Aan rustig pleintje op loopafstand van het centrum en super-
markten gelegen goed onderhouden HALF VRIJSTAAND 
WOONHUIS MET AANGEBOUWDE GARAGE, tuinhuisje en 
besloten tuin met veel privacy gesitueerd op het zuiden.
Bouwjaar 1978, Inhoud ca. 450 m³, Woonoppervlakte ca. 150 m²
Perceeloppervlakte 269 m²

Parkeren op eigen oprit

Tussen 11.00 uur en 15.00 uur zonder afspraak te bezichtigen. Bent u 2 april verhinderd? Bel 0575-845717 voor een afspraak! 
Voor het volledige woning aanbod kijk op WWW.RBMWONEN.NL

Mispelkampdijk 9  Vorden Zelhemseweg 34  Hengelo Gld. Herman van Velzemplein 4  Hengelo Gld.

EEN DIERBARE 
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Biljartteam K.O.T. 1 Wichmond 
in nieuwe tenues
WICHMOND - Koepedicure Ger-
rit Borgman heeft de spelers 
van Biljartteam K.O.T. 1 uit 
Wichmond voorzien van nieuwe 
outfits.

Gerrit wekelijks toeschouwer van 
K.O.T. 1 kon het niet langer aan-
zien dat zo’n goed geolied team in 
zulke slonzige outfits ten tonele 
kwamen, na verschillende con-
tract besprekingen tussen koe-
pedicure Borgman en Supervisor 
Reind Krijt en teamcaptain Derk 
Pardijs (beiden speler van K.O.T. 
1) is het dan eindelijk gelukt om 
via Brandt bedrijfskleding voor 
elke speler een passende maat 
te vinden. Wekelijks zit Gerrit 
op het puntje van de barkruk ( 
of lurkend aan zijn sigaar vanuit 
het rookhol) de wedstrijden van 
K.O.T. 1 nauwlettend te volgen, 
Gerrit is ervan overtuigd dat de 
outfits het spel nog beter ten goe-
de doet komen.

Presentatie
Zondag 13 maart was de pre-
sentatie een feit, in het rijkelijk 
gevulde café den Olde Kriet was 
het Gerrit die een viertal dames 
uitkoos (na eerlijke loting) die 
de heren keurig hielpen met het 
zorgvuldig aankleden van de 
nieuwe blouses. Michel ter Vrugt 
droomde nog stiekem op de flu-
welen handjes van Roos, maar lo-
ting bepaalde helaas anders voor 
Michel.
Na een luidkeels applaus was het 
de beurt aan de fotograaf Michiel 
ter Beest om wat kiekjes te schie-
ten, waarna Gerrit zijn speech 
gaf. Bij het bestuderen van de al 
gespeelde wedstrijden/ uitslagen 
bleek dat 1 van de teamleden 
(Eelco Pierik red.) veel meer pun-
ten in de wacht had gesleept dan 
de overige 3 teamleden. Het zou 
Gerrit niet zijn dit nader tegen het 
licht te houden en wat bleek: deze 

persoon volgde - al dan niet stie-
kem - biljartlessen.

Hij was ervan overtuigd dat hier-
uit voor de overige 3 teamleden 
ook nog meer rendement gehaald 
zou kunnen worden. Gerrit ging 
op zoek naar een leermeester, 
welke ook nog de taal verstond. 
Via via kwam Gerrit terecht bij BV 
de pelikaan in Zutphen alwaar hij 
in contact kwam met Rene Paap, 
deze persoon bleek bij uitstek ge-
schikt om de mannen van K.O.T. 1 
naar een hoger moyenne te kun-
nen tillen.

Rene Paap gaf eerst een aantal 
demonstratie stoten waarbij het 
gehele café met verbazing stond 
te kijken! Al snel betrok Paap de 
heren van K.O.T. 1 ook bij het bil-
jart om het te proberen, het bleek 
al rap dat een zondagmiddag en 
avond niet genoeg zou zijn.

Waar Borgman zijn pupillen 
nauwlettend volgde laste hij na 1 
uurtje een pauze in. Gerrit prees 
de manschappen voor hun inzet 
en leergierigheid en als klap op 

de vuurpijl kregen de heren ook 
nog een nieuw uit tenue uitge-
reikt. De heren pasten ook deze 
outfit. Hierna was het de beurt 
voor de spelers om voor Gerrit 
Borgman een kleinigheid terug te 
doen en kreeg hij uit handen van 
de spelers een luxe box met siga-
ren uitgereikt. Het bleek een goe-
de keuze te zijn. Daarna gingen 
de spelers fanatiek verder onder 
leiding van Rene Paap, ging Gerrit 
fanatiek met zijn box aan de gang 
in het rookhol.

Wij als spelers van K.O.T. 1 zullen 
er alles aan doen om Koepedicure 
Borgman een net zo’n verzorgd 
spel te laten zien, zoals hij zelf bij 
al zijn dames ( koeien) de hoefjes 
verzorgd.

Wedstrijd bijwonen
Mocht u bij het lezen van dit 
stuk denken, ik wil ook graag een 
keer een wedstrijd bijwonen van 
K.O.T. 1, dat kan uiteraard. Om 
de week speelt het team op de 
woensdagavonden thuis in Café 
d”n Olde Kriet aan de Dorpsstraat 
in Wichmond.

Ont-moeten Huize Baak
BAAK - Het ont-moeten op zondag 
3 april gaat over Huize Baak. Als je 
in het voorjaar door Baak rijdt zie 
je Huize Baak liggen, omringt door 
sneeuwklokjes. Maar wat doen ze 
de daar eigenlijk? Het wordt ge-
bruikt door een interkerkelijke 
organisatie genaamd: Ellel Mini-
stries Nederland. 

Het is zo dichtbij maar we weten 
niet wat daar precies gebeurt. Tij-

dens het ont-moeten op zondag 3 
april a.s. komen medewerkers van 
die organisatie ons wat vertellen 
over dat werk. Hartelijk welkom ‘s 
avonds om 19.00 uur in het Ach-
terhuus achter de Geref.Kerk aan 
de Zutphenseweg 13 in Vorden. 
Ont-moeten is een korte infor-
mele bijeenkomst van ongeveer 
een half uur. Na afloop is er koffie 
en gelegenheid om nog wat na te 
praten. 

   

Door het Beloofde Land
VORDEN - In de Joodse geloofs-
beleving begint de eigenlijke ge-
schiedenis van het volk bij de 
roeping van Abram (Gen.12:1-9). 
Vijf keer wordt er gesproken over 
‘zegen’.

En in vijf fasen trekt hij door het 
land. Het lijkt wel alsof het ook 
over een psychologisch proces 
gaat dat een ieder van ons zelf 
zou kunnen meemaken. Deze in-

teressante visie wordt door Ds. 
Dick van Doorn toegelicht op 
woensdag 6 april vanaf 20.00 bij 
De Voorde, Kerkstraat 15 in Vor-
den. De Commissie voor Vorming 
en Toerusting van de Protestantse 
gemeente van Vorden heet u van 
harte welkom. Voor nadere infor-
matie, kunt u contact opnemen 
met Ds. Jan Kool: 0575-553576 of 
jan1.kool@planet.nl.

VORDEN - Toneelgroep Veldwijk 
Vorden voert op vrijdagavond 
15 april het stuk ‘Hoe Jantje Jan 
wordt’ op in het Dorpshuis.

Ja hoor, we zijn er weer in ge-
slaagd om u een onvergetelijke 
avond te bezorgen. Alweer toneel 
zult u misschien denken, jazeker 
en wel gespeeld door de toneel-
groep van buurtvereniging de 
Veldwijk.

Zij spelen echter niet alleen voor 
buurtleden, maar voor een ieder 
die toneel een warm hart toe-
draagt. Vooral het succes met re-
cordaantallen bezoekers van de 
laatste jaren, heeft hen doen be-
sluiten er dit jaar weer helemaal 
voor te gaan.

Wij hebben er plezier in en willen 
en zullen er voor zorgen dat u er 
ook van kunt genieten!

‘Hoe Jantje Jan wordt’
Door onze spelers zal worden 
opgevoerd het stuk: ‘Hoe Jantje 
Jan wordt’. Een blijspel in twee 
bedrijven geschreven door H. 
de Vries en onder regie van Ge-
rard Smeenk. In het nu te spelen 
blijspel is Jantje Huizing een op 
leeftijd zijnde vrijgezel. Zijn ou-
ders denken dat zij hem moeten 
helpen een vrouw te vinden en 

aan hem te binden. Dit hoort de 
buurvrouw en dan? Ook de ver-
tegenwoordiger die het aanne-
mersbedrijf regelmatig bezoekt 
heeft wel een oplossing. Jantje 
heeft ook duiven die hem lief zijn.
Als u wilt weten hoe het afloopt, 
kom dan naar deze bijzonder hi-
larische voorstelling!

Spelers
Jacob Huizing: Dik Groot Jebbink.
Bertha (zijn vrouw): Ada Winkels.
Hun zoon Jan: Appie Winkels.

Geert Vos (de buurman): Herwin 
Wilgenhof.
Gonne (zijn vrouw): José Mok-
kink.
Mieke Bos (tantezegster):Gerda 
Dekkers.
Wim Boersma (vertegenwoordi-
ger): Frank Hollander.
Gré (zijn vrouw): Erna Groot Jeb-
bink.
Yvon Meertens: Ans Winkel.
Souffleur: Anneke Bouwmeister.
Grime: Jitske en Ada Winkels.
Regie: Gerard Smeenk.

Toneelgroep Veldwijk laat zien ‘Hoe
Jantje Jan wordt’

Toneelgroep van buurtvereniging de Veldwijk. Foto: PR

Michel ter Vrugt, Eelco Pierik, Gerrit Borgman, Derk Pardijs en Reind Krijt. Foto: PR

Activiteiten agenda
31 maart-7 april Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
9 april Repaircafe 10.00 – 12.00 uur
Elke maandag Kaarten 14.30 – 16.30 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub 09.00 – 12.00 uur
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 – 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 – 11.30 uur
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 – 19.30 uur
Elke woensdag Stijldansen 14.00 – 16.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl

Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405 dinsdag en woensdag    9.00 – 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282 maandag t/m donderdag  9.00 – 10.00 uur

REPAIR CAFE
9 april is er weer Repair Cafe in 
Kulturhus het Dorpscentrum in 
Vorden. Tijd: 10.00 -12.00 uur. Be-
zoekers nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Deskundige vrijwil-
ligers bieden hun hulp aan bij het 
repareren. Alleen materiaal wordt 
in rekening gebracht. Spullen die 
niet gerepareerd kunnen worden, 
neemt de bezoeker mee terug 
naar huis.

Nieuw in het REPAIR CAFE: 
Inloop vragenuur over iPhone of 
iPad!
Hebt u een iPhone of iPad, maar 
loopt u tegen problemen aan of 
blijft de werking soms nog een 
raadsel? Tijdens het Repaircafé 
kunt u met uw eigen iPhone of 
iPad langskomen om uitleg te vra-
gen over iets waar u niet uitkomt. 
Dan kunt u gelijk ook informatie 
ontvangen over de iPad cursus die 
de Stichting Welzijn organiseert in 
samenwerking met Stichting Se-
niorWeb.

Voor data Repaircafé zie agenda 
Stichting Welzijn.

St. Hoormij/NVVS organiseert in 
2016 spreekuur voor mensen met 
hoorproblemen elke 2e donder-
dag van januari t/m april. Eerst-
volgende spreekuur is 14 april 
a.s. U kunt zich aanmelden bij St. 
Welzijn tel.nr. 0575-553405 of e-
mail: info@welzijnvorden.nl (di/
woe 9-11 uur). 
Locatie: Kulturhus Vorden.

IPAD CURSUS
iPadcursus vanaf 
19 mei in Vorden 
en vanaf 17 mei 
in Hengelo.
Voor informatie 
of aanmelden: Henk Roes, tel. 
06 2124 1984 of Willy Gotink, tel. 
0575-553405 (di/woe 9.00 – 11.00 
uur)

huishoudelijke hulp 
Een zorg minder.
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, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

samen

4 stuks

100 gram per stuk

Aanbiedingen zijn geldig van 29 t/m 2 april

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

E V E N T  C A T E R I N G

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij 
Fashion Corner, Zutphenseweg 8, Vorden, 0575-552426

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

• Pfaff
• Anker
• Lockmachines

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

Wij repareren alle merken 
naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Openingstijden:  Di t/m vr. 9.30-12.30 13.30-17.30 uur
  Vr. 9.30-12.30 13.30-18.00 uur
  Za. 10.00 – 16.00 uur

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 29 maart t/m maandag 2 april 2016.

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

WEEKAANBIEDINGEN

Diverse soorten

MARLENE APPELEN 1 kilo

Van teler Hollander

HOLLANDSE KASBONEN
200 gram

Nieuwe oogst

NICCOLA AARDAPPELEN
2 kilo

Uit de Algarve... de lekkerste

NAVELSINAASAPPELEN
1 kilo

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

GRATIS PROEFMAALTĲ D PROBEREN

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

1.99

2.99

2.99

1.99

LET OP!! Volgende week bij u in de 

bus. Onze waardebonnen aktie van 5 

april t/m 16 april. Niet ontvangen? De 

folder is ook verkrijgbaar in de winkel.

 

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359  Vorden - Zutphenseweg 26A Vorden Tel. 0575 555733 Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215  info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

HENGELO GLD  vr.pr. q 399.000,- k.k.

Broekweg 7 - WOONBOERDERIJ met schuren en weilanden. 
Op rustige locatie gelegen boerderij bestaande uit een woonhuis 
met 3 aangebouwde schuren; een wagen loods, hooiberg en 
veldschuur. Het erf is goed verzorgd en wordt omzoomd door een 
houtsingel. Op het erf bevinden zich diverse hoogstam fruitbomen. 
De perceels    oppervlakte bedraagt 1 hectare. Uitbreiding tot 
2 hectare 07 are 50 centiare is mogelijk.

KEIJENBORG  vr.pr. q 224.000,- k.k.

Hengelosestraat 23 - VRIJSTAAND WOONHUIS aan rand van 
dorp met vrij uitzicht. Op korte afstand van Doetinchem gelegen, 
vrijstaande woning op ruim perceel met vrijstaande garage. 
Bijzonder degelijk gebouwde woning en goed onderhouden. 
Bouwjaar 1960. Inhoud 425 m³. Perceelsoppervlakte 541 m². 
Mooie ligging aan dorpsrand.

ZELHEM  vr.pr. q 349.000,- k.k.

Hengeloseweg 23 - Prachtig VRIJSTAAND WOONHUIS 
met garage op grote kavel. Aan prachtige groene weg, nabij 
het centrum gelegen, perfect onderhouden moderne woning 
omgeven door prachtig verzorgde tuin met diverse terrassen en 
vrijstaande stenen garage. Bouwjaar 1993. Inhoud ± 430 m³. 
Perceelsoppervlakte 698 m².

OPEN HUIS
ZATERDAG 2 april 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 2 april 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 2 april 11.00-15.00 UUR



Jan Dijkman trots op zijn projecten in de Kranenburg
KRANENBURG - Nu de sloop van 
het voormalig pannenkoeken-
huis Papa Beer is volbracht, 
kunnen de plannen die Dijkman 
Projecten heeft ontwikkeld, wor-
den uitgevoerd. Op het perceel 
kunnen een zestal twee-onder-
een-kap woningen worden ge-
bouwd, vier aan de Ruurloseweg 
en twee aan de Eikenlaan. Daar-
naast is er een nieuw te bouwen 
vrijstaande woning in het plan 
opgenomen.

Door Liesbeth Spaansen

Met op 1 oktober het veertigjarig 
jubileum van de firma Dijkman 
in het verschiet, praat Jan Dijk-
man met passie over zijn werk in 
de bouw. “Ik heb het opgericht 
in 1976 en heb zo ongeveer 450 
woningen ontwikkeld.” Dijkman 
Bouw is later overgenomen door 
zoon Jos. Jan staat aan het roer 
bij Dijkman Projecten. “Maar we 
hebben samen één kantoor.”
In 2009 kocht Jan Dijkman het 
Klooster van Kranenburg, waar nu 
een groepshotel is gevestigd. “Ik 
vond het leuk om daar wat mee te 
doen.” Het plan was om achter het 
klooster dertig zorgappartemen-

ten te realiseren. Deze plannen 
zijn niet uitgevoerd. Later restau-
reerde Dijkman de pastorie, daar 
wordt tijdelijke zorgopvang gebo-
den.
Het pand van het leegstaande 
pannenkoekenhuis Papa Beer, 
waar twee keer een brand woedde, 
heeft een lange historie. Het stond 
bekend als Café Schoenaker, waar 
ook een restaurant, zaal en su-

permarkt was. “Alle bruiloften en 
partijen waren hier”, weet Jan nog 
goed. “Ik kom oorspronkelijk uit 
de Wildenborch en voetbalde bij 
Ratti. Onze kampioenschappen 
vierden we hier. Mensen uit de 
Kranenburg komen nog wel eens 
kijken. Zij hebben daar vroeger 
hun biertje gedronken.” De eer-
ste gesprekken van Dijkman Pro-
jecten met de gemeente Bronck-

horst over het perceel van Papa 
Beer, in eigendom van de Veluwse 
Vastgoed Combinatie, dateren uit 
2013. Jan Dijkman vond het een 
mooie plek om een nieuw project 
realiseren.

Intussen een aantal jaren verder, 
maar met de bouwvergunning 
voor zeven woningen op zak, 
is Dijkman aan de slag gegaan. 
“Dijkman Projecten ontwikkelt 
dit project, daarna zal Dijkman 
Bouw gaan bouwen”, vertelt Jan 
Dijkman. Hij heeft al een heel 
traject doorlopen vooraf aan deze 
bouwvergunning. Medio maart 
kon gestart worden met de sloop 
van het pand, na het saneren van 
de asbest van het dak. Van het ge-
sloopte materiaal krijgt 95% een 
nieuwe bestemming. De firma 
Hoogeboom uit Raalte verricht 
deze werkzaamheden. De huizen 
staan op ruime kavels. Zij worden 
verkocht via Van Zeeburg, Luimes 
& Lebbink Makelaars in Hengelo 
Gld.
   

 ■ www.dijkmanbouw.nl/
projecten 
www.dijkmanbouw.nl/aanbod

VORDEN - Anne Borgonjen - Snel-
der is voor haar leeftijd nog ener-
giek. “Ik ga pas na ‘Hart van Ne-
derland’ naar bed”, zo laat ze met 
een glimlach weten. Dinsdag 22 
maart vierde Anne haar 101ste ver-
jaardag in bijzijn van haar naaste 
familieleden en medebewoners 
in een van de huiskamers van De 
Hackforterhof aan de Nieuwstad 
waar ze sinds twee jaar naar alle 
tevredenheid woont. Met dank 
aan het verplegend personeel die 
ten allen tijde voor haar en de me-
debewoners klaar staan.

Door Jan Hendriksen

Namens de gemeente Bronck-
horst kwam wethouder Jan Engels 
dinsdagmiddag de felicitaties per-
soonlijk aan Anne overbrengen. 
Een mooi bloemstuk siert de ka-
mer van de Vordense. Anne liet 
alle feestelijkheden rustig op haar 
afkomen. De kamer waar ze woont 
was feestelijk versierd. ‘s Morgens 
was haar vaste kapster Gracia, van 

de Vordense kapsalon Da Vinci for 
Hair die al vele jaren het haar van 
Anne verzorgd, nog even langs ge-
weest. Er werd vervolgens samen 
een borrel gedronken en gegeten 

in de sfeervolle huiskamer van 
De Hackforterhof op Sensire Het 
Wehmepark. Sinds 2005 woont 
Anne in de Hackforterhof. Ze had 
twee jaar geleden de eer om als 

oudste bewoonster het vernieuw-
de appartementencomplex of-
ficieel te mogen openen. In 1939 
kwam Anne Snelder vanuit Baak 
in Vorden wonen. Daar trouwde ze 
met Bernard Borgonjen, beter be-
kend als de ‘naaimachinekearl van 
Vorden’. Vanaf 1960 stond Anne 
vele jaren in de Kerkstraat samen 
met haar man in de ‘naaimachine-
winkel’. Uit het verleden herinnert 
Anne zich nog talloze gebeurte-
nissen. Uit het heden in mindere 
mate. In de jaren na de oorlog toen 
Bernard nog de ‘boer op’ ging met 
naaimachines was ze onder meer 
werkzaam voor Hotel Bakker. 

Teilen met aardappels heeft ze 
voor de familie Bakker geschild. 
Ze had een druk bestaan als on-
dernemersvrouw. Het gezin telde 
vier kinderen. Inmiddels telt de 
stamboom ook tien kleinkinderen 
en veertien achterkleinkinderen. 
Er zijn in Bronckhorst twee inwo-
ners honderd jaar of ouder.

Anne Borgonjen - Snelder viert haar 101ste verjaardag

Namens de gemeente Bronckhorst bracht wethouder Jan Engels met een mooi bloemstuk 

de felicitaties over aan Anne. Foto: Jan Hendriksen. 

Jan Dijkman bij zijn projecten in de Kranenburg. Foto: Liesbeth Spaansen 

Belangstelling Open Huis en Pannenkoekendag 
IKC De Garve Wichmond overweldigend
WICHMOND - Om half elf kwamen 
de eerste opa’s, oma’s, vaders, 
moeders, oppas en belangstellen-
den het plein op lopen van Inte-
graal Kindcentrum De Garve. De 
kinderen van de groep 7 en 8 van 
het welkomstcomité stonden al 
voor de deur om iedereen welkom 
te heten. Vervolgens bood weer 
een andere groep kinderen de gas-
ten koffie en thee aan.

Om kwart voor elf brachten de 
kinderen het schoollied, op het 
schoolplein, ten gehore als “offi-
ciële” opening van het Open Huis 
en de Pannenkoekendag. De open 
lessen volgden om 11.00 uur. In 
alle groepen en in de kinderop-
vang van Avonturijn was van al-
les te zien. In veel klassen waren 

meer gasten dan kinderen om een 
kijkje in de “onderwijskeuken” te 
nemen. Opa’s en oma’s verwon-
derden zich over nieuwe lesme-
thoden.

Ondertussen waren kinderen, sa-
men met enkele ouders, druk be-
zig om stapels pannenkoeken te 
bakken. Rond 12.00 uur werden de 
eerste pannenkoeken geserveerd 
en kon het smullen beginnen. De 
belangstelling was overweldigend 
en veel groter dan verwacht. Er 
zijn maar liefst 400 honderd pan-
nenkoeken gegeten!

Integraal Kindcentrum De Garve 
kan terugblikken op een heel ge-
slaagd Open Huis en pannenkoe-
kendag. Er werden maar liefst 400 honderd pannenkoeken gegeten. Foto: PR

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

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

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

Neem contact op met onze media-

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

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

Bezorgklachten

avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

WANDTEGEL
30x60cm. mat of glans wit

W  14,95 m 2

nu voor

TEGELS 
NODIG?

Koopzondag 10 april

van 11.00 t/m 17.00 uur

ELKE VRIJDAG 
KOOPAVOND 

tot 21.00 uur

REPARATIE EN 

VERKOOP VAN 

ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 

EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 

 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem

Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

  

  

2.69
  550 G

1.49
  1 KG

1.29
  500 G

0.59
  PER STUK

0.59
  PER STUK

0.79
  6 STUKS

3.69
  900 G

Per stuk

499.00
Per stuk

59.99
Per stuk

129.00

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 1 T/M 3 APRIL

CASSELERRIB*

COURGETTE

MINNEOLA’S

WITTE DRUIVEN

AUBERGINE

Notebook DeWalt haakse 
slijper

DeWalt accuschroef-
of boormachine

Extra vezels, minder zout.

VOLKORENBOLLEN

SHOARMA MET PAPRIKA*

VANAF WOENSDAG 30 MAART

MD 99790
DCD710C2 DWE4051

BRANDENBARG V.O.F.

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

Bel of mail naar onze media-adviseurs

Dyanne Schiphorst, tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@contact.nl

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

Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Ook adverteren?



“Het koor staat open voor 
vernieuwingen en heeft potentie”

Vervolg van voorpagina

VORDEN - Buiten zijn de zangstem-
men van het vijftig leden tellende 
koor al van ver te horen als we op 
een maandagavond het Kultur-
hus betreden. Bij de ingang in de 
‘raadszaal’ zitten de mannen keu-
rig naar zanggroepen naast elkaar: 
eerste en tweede tenoren, baritons 
en bassen. Dirigent Chirsto Guevov 
uit Borculo zit achter de piano. De 
in Bulgarije geboren Guenov heeft 
sinds vorig jaar januari het koor 
onder zijn leiding. En met groot 
plezier en passie. “Het is een fan-
tastisch koor om mee te werken. De 
opkomst tijdens de repetities is ge-
weldig. En het koor staat open voor 
vernieuwingen en heeft potentie”, 
zo vertelt de gedreven dirigent in 
de pauze van de repetitieavond 
als de koorleden zich te goed doen 
aan een kop koffie of aan een lichte 
alcoholische versnapering. De in-
breng van Christo is na ruim een 
jaar al duidelijk waarneembaar.

Door Jan Hendriksen

De wisselwerking werpt inmiddels 
al zijn vruchten af. Bijvoorbeeld 
tijdens het Kerstconcert eind vorig 
jaar. Het enthousiasme van Guenov 
straalde af op het koor, dat het ver-
volgens weer overbracht op het 
publiek. In samenspraak met de 

muziekcommissie zijn inmiddels 
al een aantal nieuwe nummers aan 
het uitgebreide repertoire toege-
voegd. “Maar ik kies voor de weg 
van de geleidelijkheid”, zo verklaart 
Guenov op bescheiden wijze. Het 
Vordens Mannenkoor zingt van-
uit een groot en gevarieerd liede-
renrepertoire: religieuze, profane, 
volksliederen, spirituals, musical, 
Oost Europese en kerstmuziek. 
“Maar we voegen momenteel wat 
moderne zowel Nederlands- als 
Engelstalige nummers toe aan het 
repertoire”, zo verklaart voorzit-
ter Han Radstake van het koor. 
Een voorbeeld van enkele van die 
nieuwe nummers: ‘Verdronken 
Vlinder’ van Boudewijn de Groot, 
‘Bridge over troubeld water’ van Si-
mon & Garfunkel, ‘Sailing’ van Rod 
Stewart en ‘The rhytm of live’ van 
Paul Haig.

Jubileumactiviteiten
Zoals bij elk jubileum en lustrum-
viering wil het Vordens Mannen-
koor ook dit jaar weer iets speciaals 
aan het publiek laten horen. De 
aftrap van het tachtig jarig bestaan 
geeft het koor op zaterdagavond 30 
april in Kulturhus Vorden met een 
Voorjaarsconcert. Als Vordense ta-
lenten verleent het duo De Diva’s 
(Wendy Addink en Rita Boshar) 
hun medewerking aan het concert. 

Aan het Jubileumconcert op zater-
dag 22 oktober in de Christus Ko-
ningkerk verlenen ook enkele Vor-
dense talenten hun medewerking. 
Welke? Dat blijft nog een verras-
sing. Bij voldoende belangstelling 
zal er een tweede concert worden 
gegeven op zondag 23 oktober. 
Tussendoor sluit het Vordens Man-
nenkoor het seizoen 2015/2016 op 
maandag 11 juli af met een optre-
den in het Sint Ludgersgebouw in 
Vierakker en wordt het lustrum-
jaar afgesloten met het traditionele 
Kerstconcert op zondag 18 decem-
ber in de Vordense Dorpskerk.

De geschiedenis van het koor gaat 
terug naar 1936. Ter gelegenheid 
van de opening van de voormalige 
bekende Vordense fietsenfabriek 
Empo zong tijdens de feestavond 
een gelegenheidskoor van zo’n vijf-
tig medewerkers enkele liederen. 
Dat viel zo in de smaak dat het Em-
pokoor werd opgericht. De repeti-
ties werden na werktijd gehouden 
in de bouwerij van de fabriek. La-
ter kreeg het koor de naam ‘Kunst 
na Arbeid’. Toen er ook van buiten 
het bedrijf leden toetraden was het 
wenselijk om de naam te verande-
ren. Tijdens de viering van het eer-
ste lustrum in 1941 presenteerde 
het koor de huidige naam: Vordens 
Mannenkoor.

Paasbijeenkomst PCOB
VORDEN - Donderdagmiddag 24 
maart hield de PCOB afdeling 
Vorden e.o. de Paasbijeenkomst. 
Waarnemend voorzitter Anneke 
Rigterink opent met een gedicht 
‘Ik wens je licht’. Zij kan een groot 
aantal belangstellenden welkom 
heten, in het bijzonder de inleider 
Dinie Hiddink-Dijkman uit Lo-
chem.

Daarna wordt gezongen ‘O Jezus 
hoe vertrouwd en goed; klinkt mij 
Uw naam in ‘t oor’. Hierna is het 
woord aan Dinie Hiddink over 
Paastradities. Veel jonge mensen 
weten niet meer wat het Paasfeest 
betekent, maar voelen zich wel 
aangetrokken door de Passion. 
De week voor Pasen is de Palm-
zondag. Vroeger was dit de dag 
dat jonge mensen aangenomen 
worden door de Kerk of Belijdenis 
van het geloof afleggen. Vroeger 
werd erg gelet op de kleding die 
dan werd gedragen. Verschil tus-
sen arm en rijk kwamen dan sterk 
naar voren, met soms schrijnende 
situaties. Ook is er op die dag de 
Palmpasenoptocht met versierde 
Palmpasenstokken met paashaan-
tjes. De inleidster draagt verschil-
lende Palmpasenliedjes voor.

Daarna komt de Stille Week voor 
Pasen kwam aan de orde. Op 
Goede Vrijdag mogen de nieuwe 
lidmaten voor het eerst aan het 
Avondmaal deelnemen. Op eer-

ste Paasdag is het vooral thuis het 
eten van eieren de traditie in het 
oosten van het land. Ook spelletjes 
als eieren kulen en nu meer het ei-
eren verstoppen worden verteld.
Het is ook de dag van de Paasvu-
ren; het grootste Paasvuur is in 
Zieuwent. Zij heeft ook een ce-
deravond bij een Joods echtpaar 
meegemaakt. Als opdracht kreeg 
zij mee om dit verhaal door te ver-
tellen. De inleidster eindigt met 
een verhaal van Henk Krosen-
brink. Een groep jongelui heeft de 
tuin met narcissen vernield van 
een eenzame bewoner. Een van de 
jongelui ontkent dit tot driemaal 
toe. Een symbolische vergelijking 
met de verloochening van Petrus. 
Dit verhaal wordt met grote aan-
dacht door de aanwezigen ge-
volgd.
Ton Knevel bedankt de inleider 
hartelijk voor het gebodene en de 
mooie verteltrant, hetgeen met 
applaus werd beloond. De heer 
Knevel wijst nog op de volgende 
bijeenkomt op 28 april a.s met de 
heer Godtschalk als inleider over 
de offshore- industrie. Op woens-
dag 11 mei a.s zal er een cultureel 
programma als afsluiting van het 
seizoen plaatsvinden, met een 
maaltijd als afsluiting. Opgave 
in de volgende vergadering of bij 
één van de bestuursleden. Met het 
zingen van ‘Laat ons nu vrolijk zin-
gen’ wordt deze geslaagde bijeen-
komst geëindigd.

   

Zang- en ontmoeting
ZELHEM - Zondagavond 3 april is 
er in Zelhem een zang- en ont-
moetingsdienst, georganiseerd 
door stichting De Opdracht. De 
dienst zal plaatsvinden in cultu-
reel centrum De Brink, Stations-
plein 12 (Ingang zaal via parkeer-
plaats achterzijde, Industrieweg). 
In deze bijeenkomst, die om 19.30 

uur begint, gaat ds. P. Passchier uit 
Veenendaal voor. Het gospelkoor 
Inspiration-Vorden werkt mee aan 
deze dienst. De samenzang wordt 
begeleid door Kees van Dussel-
dorp, piano. De toegang is vrij, wel 
is er een collecte. Na afloop is er 
koffie (zie advertentie elders in dit 
blad). 

Blije geit
Populair
Al vaker heeft u hier kunnen lezen 
over ons brede assortiment van 
geitenkaas, de gezondheidsaspec-
ten en de lokale kaas van de Bröm-
mels. De slogan Geen gemekker, 
geitenkaas is lekker wordt in Zut-
phen breed gedragen, want – hoe-
wel duurder dan koemelkkaas – we 
verkopen er veel van. De Zuivelhoe-
ve-winkels maken deel uit van de 
‘Roerink food family’. Daar is sinds 
kort een nieuw lid bij gekomen, 
Happy Goat.

Biologische kaas
Vorig jaar september maakte ik ken-
nis met Marcel Jonkers, de drijven-
de kracht achter Happy Goat. Hij 
heeft geruime tijd besteed aan de 
ontwikkeling van een biologische, 
kort gerijpte, zachte, smeerbare gei-
tenkaas. En met alle ingrediënten 
die juist geitenkaas zo lekker ma-
ken, zonder dat de smaak te ‘geite-
rig’ wordt.

Spread the goodness
Op de vraag “Wat maakt Happy 
Goat zo bijzonder?” legt Marcel uit 
dat op de zorgboerderij ‘De Lingen-
hof’ in Rhenoy geiten worden ge-
houden op biologische wijze: “We 

hebben de volle aandacht voor de 
leefomgeving en we houden reke-
ning met het welzijn van mens, dier 
en natuur.”

Van Marcels geitenmelk wordt in Ol-
denzaal een verse, smeerbare biolo-
gische geitenkaas gemaakt. Marcel 
voegt toe, “Omdat er een tekort is 
aan biologische geitenmelk, hebben 
we de zorgboerderij flink uitgebreid. 
Voor degenen met een zorgvraag is 
een modern appartementencom-
plex gebouwd waardoor ook zij 
buitenaf kunnen wonen én dicht bij 
hun werk op de zorgboerderij zijn.”

Voor u een heerlijke kaas!
Het resultaat is een prachtig pro-
duct in de smaken naturel en pesto 
én in een aansprekende verpakking, 
een kenmerkend emmertje. Happy 
Goat biologische geitenkaas komt 
vast met nóg meer aantrekkelijke 
smaken!

Kom naar de winkel om te proeven 
en te genieten van een introduc-
tiekorting. Dus: “Spread the good-
ness!”

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Het Vordens Mannenkoor viert dit jaar haar tachtig jarig bestaan. Foto: PR. 
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Deze week maken wij extra veel:

APPELSLOFFEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Lekkere verse appeltjes met abrikoos, 
walnoot, rozijnen en amandelspijs. 

Probeer daar maar eens vanaf te blijven!

voor7.75van9.95

Haal rendement uit uw spaargeld!
Wist u dat als u geld van uw spaarrekening haalt om te investeren 
in een eigen zonnestroomsysteem, u veelal 5(!) keer zoveel verdient 
als de rentevergoeding op uw spaarrekening? Deze verdiensten 
stijgen elk jaar omdat de energieprijzen veelal stijgen.

Waarom J. Coenders installatiebedrijf?
Simpel, installatiebedrijf J. Coenders werkt uitsluitend met top-
merken en installeert de zonnestroominstallatie niet alleen perfect 
werkend, maar de installatie wordt ook zeer strak op uw dak gelegd. 
Installatiebedrijf J. Coenders is gevestigd in Zutphen en is daardoor 
in staat om snel service te verlenen. Daarnaast heeft J. Coenders al 
jarenlange ervaring in het verduurzamen van woningen en bedrijven. 

Installatiebedrijf J. Coenders is een erkend installateur en werkt 
in een landelijk samenwerkingsverband met andere installateurs, 
die gezamenlijk tienduizenden panelen per jaar inkopen. 
Hierdoor kunnen ze topmerken tegen een scherpe prijs aanbieden.

de Stoven 31 - Zutphen  0575-517718  www.coenders.it

J. Coenders is al bijna 80 jaar 
een erkend installateur. 

Openhuis 9 april van 10.00 tot 15.00 uur



Proef viskwekerij
In de Dennen
VORDEN - Aan het eind van het 
zwemseizoen gaat stichting zwem- 
en recreatiebad In de Dennen in 
samenwerking met Aqua4omega 
een proef starten om duurzame 
vis te telen. Vooralsnog heeft het 
alleen betrekking op het diepe ge-
deelte van het bad dat ongeveer 
500 m² bestrijkt. De kwekerij werkt 
als een gesloten systeem. Het wa-
ter wordt gezuiverd en maximaal 
hergebruikt. De vis die wordt ge-
teeld is een speciaal gefokte baars 
die enkel plantaardig voedsel eet, 
dus geen vismeel op basis van wil-
de vis. Het dier vertoont geen ter-
ritoriaal gedrag en voelt zich dus 
goed in gesloten systemen waar in 
school gezwommen kan worden. 
De vis is ook weinig vatbaar voor 
ziekten en kan dus zonder hormo-
nen of antibiotica worden grootge-
bracht. De jonge vissen worden in 
september uitgezet en moeten in 
circa zes maanden volgroeid zijn.

Voor de proef wordt door de pro-
vincie Gelderland een innova-
tiesubsidie verstrekt die noodza-
kelijk is voor het uitvoeren van 
de haalbaarheidsstudie en het 
aanbrengen van enkele aanpas-
singen aan de pompen en filters. 
Bedrijfsleider Timme Koster van 
het zwembad In de Dennen is erg 

enthousiast en benieuwd wat deze 
proef gaat opleveren. Tijdens mijn 
vakantie op Aruba ben ik in con-
tact gekomen met Gert Sivaal van 
viskwekerij Aqua4omega en ver-
telde hem over het zwembad In de 
Dennen. Eind vorig jaar belde hij 
mij op of het mogelijk was om een 
proef uit te voeren. Ik heb dit voor-
gelegd aan het bestuur en hebben 
-nadat we vorige week toestem-
ming van de gemeente hebben 
gekregen- aan Aqua4omega onze 
medewerking aan de proef toege-
zegd.

Twee medewerkers van Aqua4o-
mega komen a.s. vrijdag het 
zwembad bezoeken in verband 
met de benodigde aanpassin-
gen van de pompen en filters. 
Aqua4omga is bereid gevonden 
om tussen 11.00 en 15.00 uur voor 
iedereen die interesse heeft de 
proefopzet toe te lichten. Tevens is 
een kok aanwezig die een heerlijk 
stukje baars op de grill bereidt. Ie-
dereen is van harte welkom om dit 
toekomstige streekproduct te ko-
men proeven. De graatloze witte 
filets van de baars bevatten veel 
omega3-vetzuren en zijn dus een 
gezonde eiwitbron. “Qua smaak is 
hij te vergelijken met dorade, zee-
baars, forel of paling.”

België
‘Hé lieverds, hebben jullie nog 
naar het Jeugdjournaal gekeken 
op school?’
De kinderen zijn 3 nachtjes bij 
papa geweest en de wereld is in-
tussen anders. Voorzichtig pols 
ik naar impact en informatie. 
‘Wat is er gebeurd in de wereld?’ 
De jongste glijdt geheel natuur-
lijk uit het gesprek en de oudste 
begint te vertellen. Over dat er 
aanslagen zijn geweest in België, 
op het vliegveld en in de metro. 
‘En waar ligt dat ook alweer? Bel-
gië?’ Vraag ik semi nonchalant. 
‘Dat is ons buurland.’ Zegt ze. 
‘En is dat eigenlijk dichtbij? Een 
buurland?’ Vraag ik dan.

Nederland wordt in de lucht ge-
tekend, eerst als een soort van 
vuist en daarna in de vorm van 
een kromme worm. Beiden keren 
stipt ze onderaan met haar lin-
kerhand de positie van ons buur-
land aan. In haar wereld is dat 
mijlenver bij ons vandaan. Bo-
vendien zegt ze daarna lacherig, 
geruststellend dat er in ons dorp 
écht nooit wat gebeuren zal.

We drinken thee en limonade 
en eten stroop- en pennywafels, 
keuvelen over school en verke-
ring en invaljuffen. En ik denk: 
Wat moet ik nog zeggen? Wat 
kan ik doen? Moet ik haar vertel-
len dat Nederland geen kromme 
worm is en dat België wel dege-
lijk naast de deur ligt? Dat we 
mensen kennen die er vandaan 
komen en naartoe gaan? In een 
land waar ze ons herkennen en 
verstaan? Of zal ik de voordeur 
sluiten en al onze naïeve goed-
heid verzamelen in deze kamer? 
Wat kan ik doen?

Ik kan een huis voor ze bouwen, 
met muren van liefde en een 
dak van troost. Waarin niemand 

monddood gemaakt wordt en je 
altijd alles mag vinden. Door de 
beslagen ramen kan ik de wereld 
gedoseerd binnenlaten, er kan 
muziek uit de boxen schallen, 
mee blèren kan ik, van ‘lief, hou 
me vast want nu ben ik nog bij 
je’, taart eten op een dinsdag, de 
dekens luchten en daarna warm 
instoppen, kasten dichtlaten en 
schermen uit. En wanneer ik het 
even niet meer weet, zijn er in 
dit huis nog altijd mijn armen en 
mijn schoot. Maar meer, meer 
kan ik niet doen.

In een wereld waarin verdoofde 
mensen leven die zichzelf doel-
gericht afschieten naar een be-
loofd paradijs. Dolende omhul-
sels die geen verwarmde huizen 
hebben met filterende gordijnen, 
waarin geen haardvuur knispe-
rend fluistert van genegenheid 
en steun. Maar kille huizen waar-
in eenduidig gesproken wordt, 
met zinnen als denderende voer-
tuigen zonder rem. Koude hui-
zen zonder thermostaat, waarin 
geen banken staan waarop je 
weg kunt zakken en vergeten zult 
dat je verdwaald bent. Zonder 
vloeren waarop de zachtheid van 
het vertrouwde tapijt haat in me-
lancholie doet veranderen. Huizen 
in straten, zoals de onze. Waarin 
de berusting nooit sussend zingen 
zal: ‘Je hoeft niet meer te zoeken, 
je bent gevonden.’

Wat kan ik doen? Ik kan de ijs-
bloemen van de ramen blazen 
met rust en vertrouwen. Dan de 
voordeur openzwaaien en op-
zoek gaan naar paaseieren van 
Belgische chocolade. Voor bij de 
thee en limonade. En dan tegen 
de kinderen zeggen, met een vol-
le maag: ‘Ik zie u graag.’

22 maart 2016, winter in België   

Shared Wall expositie Monique Kwist 
en Marianne Roodenburg
VORDEN - Van 3 april t/m 15 mei 
is in Galerie Agnes Raben de expo-
sitie Shared Wall te zien met drie-
dimensionale objecten en grafisch 
werk van Monique Kwist en schil-
derijen van Marianne Roodenburg. 
Het werk van beide kunstenaars 
heeft ‘architectuur’ als onderwerp. 
De kijker maakt kennis met raad-
selachtige gebouwen en bouwsels. 
Benno Spijker, kunsthistoricus en 
publicist, zal de expositie openen 
in aanwezigheid van beide kunste-
naars op zondag 3 april om 15.00 
uur. Inloop vanaf 14.30 uur.

Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 
20 in Vorden is tijdens exposities 
open van vrijdag t/m maandag van 
11.00 - 17.00 uur en op afspraak.

Monique Kwist
Monique Kwist (1965) toont een se-
lectie uit haar ruimtelijk en tweedi-
mensionaal werk over een langere 
periode. Van gegoten objecten tot 
grafisch werk. Zij wordt beïnvloed 
door diverse verre reizen en onder-
zoekt ruimte en licht met een fasci-
natie voor leegte en plaatsbepaling.

Marianne Roodenburg
Marianne Roodenburg (1955) 

toont haar nieuwste werk. Zij ge-
bruikt de architectuur van verschil-
lende steden als uitgangspunt om 
haar schilderijen op te bouwen. De 
conceptuele kant van bouwsels in 
haar schilderijen en haar intuïtieve 
kleurgebruik gaan hand in hand.

Van 5 t/m 8 mei neemt Galerie 
Agnes Raben deel aan de Kunst-
4daagse Bronckhorst. Op Hemel-

vaartsdag zal Monique Kwist vanaf 
13.00 uur aanwezig in de galerie 
om toelichting te geven bij haar 
werk. Op 7 mei houdt Marianne 
Roodenburg een lezing over kleur 
en is zij vanaf 12.00 uur aanwezig in 
de galerie om toelichting te geven 
bij haar werk.
   

 ■ www.galerieagnesraben.nl

VORDEN - Via een emballagebon 
actie ondersteunen Wilbert en 
Yvonne Grotenhuys van Albert 
Heijn Vorden stichting Zwem- en 
recreatiebad In de Dennen.

Zwembad In de Dennen zit van-
wege het beëindigen van de ge-
meentelijke subsidie krap bij kas. 
Geld is nodig voor het uitvoeren 
van onderhoud zoals het aanbren-
gen van een nieuwe coatinglaag 
op de glijbaan. Klanten van Albert 
Heijn kunnen hun emballagebon 
doneren aan In de Dennen door 
middel van de gele knop.

“Met deze actie wil ik het zwem-
bad een financieel steuntje in de 
rug geven”, aldus Wilbert Groten-
huys. “Het is belangrijk dat we 
voorzieningen zoals het zwem-
bad in stand houden voor onze 
bewoners en de vele recreanten 
die Vorden bezoeken”. Wolter Zig-
gers, voorzitter van in de Dennen, 

is ontzettend blij met de spontane 
medewerking van Wilbert. “De 
eerste contacten met Wilbert zijn 
gelegd op het voetbalveld. Wilbert 
was gelijk enthousiast en zegt toe 

dat Albert Heijn Grotenhuys de 
opbrengst verdubbeld”. Op zater-
dag 2 april staat In de Dennen met 
een stand bij de Albert Heijn om 
de actie te promoten.

Hele maand april emballagebon-actie bij
Albert Heijn Grotenhuys Vorden

Wilbert Grotenhuys en Wolter Ziggers. Foto: PR

Het werk van beide kunstenaars heeft ‘architectuur’ als onderwerp. Foto: PR

Avonturijn en Het Hoge onderzoeken 
mogelijkheden voor meer afstemming

VORDEN - Op donderdag 24 maart 
hebben de directeuren van Avon-
turijn en CBS Het Hoge, Yolanda 
Bensink en Francijna de Kooter, 
een intentieverklaring onderte-
kend. Dit alles onder het toeziend 
oog van de kinderen van de peu-
tergroep en alle leerlingen van 
school. In de verklaring is opge-
nomen dat er de komende pe-
riode een onderzoek gestart zal 
worden naar de mogelijkheden tot 
vorming en ontwikkeling van een 
Integraal KindCentrum (IKC). Op 
dit moment zitten beiden organi-
saties in hetzelfde pand aan Het 
Hoge te Vorden. Er wordt op een 
aantal terreinen al samengewerkt, 
maar het zou voor de doorgaande 
lijn beter zijn als er nog meer af-
stemming plaats kan vinden.Onder toeziend oog van de kinderen werd de intentieverklaring getekend. Foto: PR

EvaSchuurman
Column
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   Zaterdag 2 april van 10.00 - 16.00 uur

(advertorial)

Inloopspreekuur 
Wonen

 www.rabobank.nl/inloopspreekuur
www.rabobank.nl/10pluspunten

Kom langs 
op zaterdag 
2 april 2016

De NVM Open Huizen Dag op zaterdag 2 april is een uitgelezen kans om een kijkje te nemen 

bij uw droomhuis of om u te oriënteren op de woningmarkt. Wellicht heeft u vragen voordat 

u op pad gaat of als u op pad bent geweest. Hoeveel kunt u bijvoorbeeld lenen en wat zijn 

dan de bijbehorende maandlasten?

Tijdens de NVM Open Huizen Dag zijn wij extra geopend en krijgt u:

over uw woonwensen en mogelijkheden. Onze kantoren in Zutphen, Lochem, Vorden, 

Groenlo, Aalten en Winterswijk zijn zaterdag 2 april van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Ontdek de 10-pluspunten

met vijf sterren op het onderdeel voorwaarden. Ontdek de tien pluspunten van de 

U bent van harte welkom!

Roeland Engelbertink
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Bij de omvormingen van het open-
baar groen in de kernen is met 
een groot aantal inwoners de af-
spraak gemaakt dat zij delen van 
het groen onderhouden. In totaal 
zijn ruim 70 ‘contracten’ afgeslo-
ten. Inwoners gaven bij ons aan 
op deze manier (via burger-
participatie) graag zelf een 
bijdrage te leveren aan het groen 
in hun directe woonomgeving. 
Na 5 jaar werken met deze nieuwe 
wijze van groenonderhoud is een 
eerste evaluatie geweest. Inwo-
ners, dorpsbelangenorganisaties 
en medewerkers van de gemeen-
te zijn hiervoor benaderd. 
Ook werd het digitale panel 
‘Bronckhorst Spreekt’ ingezet. 

De uitkomsten zijn:
- De deelnemende inwoners zijn 

meer tevreden met eigen leef-
omgeving

- Ophalen van afval kost veel tijd

- Veel sociale winst. Burger-
 participatie is van toegevoegde 

waarde voor betrokkenheid bij 
de directie leefomgeving en de 
sociale cohesie. 

- De deelnemende inwoners 
 zijn zich bewust van de eigen 

verantwoordelijkheid voor het 
leefbaar maken en houden van 
hun omgeving

- Beter contact en kortere lijntjes 
tussen inwoners en gemeente 

- De deelnemende inwoners wil-
len graag een tegemoetkoming 
in onkosten, zoals gereedschap, 
benzine, kunstmest

Meer ruimte
Naar aanleiding van de evaluatie 
veranderen we een aantal zaken 
als het gaat om de burgerpartici-
patie. De afspraken tussen vrijwil-
ligers en gemeente over aanpak 
en beeld van het groen worden 
vereenvoudigd. Dit geeft de 

vrijwilligers meer vrijheid en 
mogelijkheden in de aanpak van 
het onderhoud. Daarnaast komen 
groenstroken in de wijken die 
binnen de hoofdgroenstructuur 
liggen, vrij voor onderhoud door 
inwoners. Inwoners krijgen zo ook 
in deze gebieden meer invloed 
op het beeld van hun omgeving en 
mogelijkheden om zelf aan de 
slag te gaan. Verder gaan we 
duidelijke richtlijnen hanteren bij 
de beoordeling van groenstroken 
voor bruikleen aan één persoon of 
burgerparticipatie aan groepen. 

Ook onderzoeken we nog hoe we 
de gewenste tegemoetkoming in 
de kosten kunnen regelen.

Vrijwilligersdag
Als waardering organiseert de 
gemeente op 11 juni een speciale 
vrijwilligersdag voor alle vrijwilli-
gers in de openbare ruimte, 
waar zij workshops kunnen 
volgen of ervaringen kunnen 
uitwisselen met vrijwilligers 
uit andere buurten of kernen. 
Hierover komt binnenkort meer 
informatie. 

Burgerparticipatie openbaar groen geëvalueerd
Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) maakte onlangs 
de cijfers over 2015 bekend voor 
het aantal diefstal/inbraken per 
gemeente. Voor Bronckhorst was 
er goed nieuws: het aantal inbra-
ken en diefstallen is in onze ge-
meente gedaald met 20% ten op-
zichte van 2014. 60 mensen de-
den in 2015 aangifte van inbraak 
of diefstal tegenover 75 in 2014. 

Contact met politie
De daling is mooi, maar nog 
steeds werden 60 mensen de 
dupe door criminelen en dat zijn 
er 60 te veel. Help de politie daar-
om de daders te vinden door uw 
meldingen en tips door te geven. 
Dit kan via verschillende kanalen:
• via alarmnr. 112: bij spoed
• via (0900) 88 44: niet-spoed-
 eisende vragen of problemen
• via (0800) 70 00: om ernstige 

misdaden anoniem te melden

Burgernet
De politie kan u ook vragen om te 
helpen zoeken. Zij zet hiervoor 
Burgernet in. Deze maand  hebt u 
hierover een brief van burge-
meester Besselink gekregen. Zij 
raadde iedereen aan om zich aan 
te melden voor Burgernet. Hoe 
meer deelnemers aan Burgernet, 
hoe groter de kans dat we 
samen verdachte of 
vermiste personen 
opsporen en de vei-
ligheid in onze ge-
meente verhogen. 

Hoe werkt het?
Zodra er bij de 
meldkamer van de 
politie een melding 

binnenkomt van bijvoorbeeld een 
vermist kind, een diefstal of een 
inbraak, wordt een Burgernetac-
tie gestart. Als deelnemer krijgt u, 
wanneer u woont of werkt in het 
betreffende postcodegebied, een 
sms of een ingesproken bericht 
op uw vaste of mobiele telefoon. 
Als u naar aanleiding hiervan iets 
ziet, kunt u dat doorgeven via een 
speciaal telefoonnummer. Als de 
actie afgelopen is, ontvangt ieder-
een een bericht over de afloop. 
Het aantal Burgernetacties vari-
eert per postcodegebied van en-
kele keren per maand tot eens in 
de paar maanden.   

Meld u meteen aan!
Dat kan via het for-
mulier op de ach-
terkant van de 
brief van de burge-
meester, of via 
www.burgernet.nl 

(of scan de QR code). 

Aanmelden kan door 
meerdere personen 
per huishouden in 
de leeftijd vanaf 
16 jaar. 

Belangrijk voor u 
zelf, maar u helpt er 

ook anderen mee! 

Minder inbraken in gemeente 
Bronckhorst

Loop binnen bij gebiedsambte-
naren in Hengelo en Zelhem
Om nog gemakkelijker met ze in 
contact te komen, houden de ge-
biedsambtenaren voor Hengelo 
e.o. en Zelhem e.o. maandelijks 
spreekuur. 

• ...heeft u ideeën voor uw 
woonomgeving, maar weet u 
niet bij wie u terecht kunt voor 
hulp om uw idee verder uit te 
werken?

• ...heeft u iemand nodig om 
mee te denken over het orga-
niseren van een bijeenkomst/
activiteit?

• ...wilt u weten wat er in omlig-
gende dorpen gebeurt als het 
gaat om uw plannen/initiatie-
ven en hoe u daarvan kunt le-
ren of er wellicht bij aan kunt 
haken?

Aarzel niet en loop bij ze binnen. 
Ze gaan graag met u in gesprek. 
De koffie staat klaar! 

Data en tijden 
Arie Vries en Jeanne Wissink zijn 
gebiedsambtenaar voor Zelhem, 
Halle, Halle-Heide, Halle-Nijman, 
Varssel en Veldhoek. Zij hebben 
op 1 april  tussen 10.00 tot 11.30 

uur spreekuur in dorpshuis 
‘de Korenaar’ in Halle. Nieuw 
is hun spreekuur in Zelhem op 
7 april van 10.00 tot 12.00 uur 
in de bibliotheek (ruimte van 
het sociaal team). 

Jeanne Wissink en Erik de Greef 
zijn gebiedsambtenaar voor 
Bronckhorst Midden (Hengelo, 
Keijenborg e.o.). Zij houden op 
7 april van 14.00 tot 16.00 uur 
spreekuur in Ons Huis in Hengelo.

Jeanne en Arie

Erik en Jeanne

Met de actie 

is het aantal 

Burgernetdeelnemers in 

Bronckhorst al bijna verdub-

beld (van 2.400 naar 4.400!). 

Geweldig! Helpt u mee uw 

woonomgeving veilig te 

houden. Meld u ook aan 

bij Burgernet! 

De werkzaamheden op de rotonde 
Horsterkamp/Ruurloseweg in 
Vorden vorderen gestaag. Afgelo-
pen week is het fietspad geasfal-
teerd en ook werden de contouren 
van de nieuwe rotonde zichtbaar. 
Komende weken gaan de nutsbe-
drijven op de locatie aan de slag 
met het verleggen van water, gas 
en elektra. De planning is dat 
begin mei de aansluiting tussen 
de nieuwe rotonde en de aan-
sluitende wegen plaatsvindt.

Werkzaamheden rotonde Vorden



De gemeente is afgelopen week 
gestart met de (meervoudig on-
derhandse) aanbesteding van de 
gecombineerde nieuwbouw van 
de brandweerpost/gemeentewerf 
aan de Zelhemseweg op bedrij-
venterrein Winkelskamp in Hen-
gelo. De aanbesteding van de 
nieuwbouw is opgeknipt in drie 
deelpercelen: bouwkundig aanne-
mer, installatieaannemer en ter-
reinaannemer. Hierdoor hebben 
meer onderaannemers de moge-
lijkheid te reageren op de uitnodi-
ging. De verwachting is dat de 
gunning in juni plaatsvindt, waar-
na de nieuwbouw van start kan. 
Binnenkort begint het bouwrijp 
maken van het perceel. De opleve-
ring is begin 2017 gepland. De af-
gelopen maanden is hard gewerkt 
aan het uitwerken van het ont-

werp tot een bestek. Van Pelt Ar-
chitecten ontwierp het gebouw.

Achtergrond
De nieuwe brandweerpost komt in 
plaats van de locatie aan Het Ie-
kink in Hengelo. De nieuwe ge-
meentewerf wordt de toekomstige 
huisvesting van de gemeentelijke 
buitendienst. Beide gebruikers 
delen in het gebouw kleedruimten,
de werkplaats, kantine, huiska-
mer en keuken. Wel hebben 
brandweer en gemeente eigen 
stallingsruimten voor hun voertui-
gen en een eigen in- en uitgang. 
Dit is nodig vanwege de logistiek 
op het terrein. De gevelbekleding 
met panelen en glas geeft het 
pand een eigentijdse aanblik. Het 
is een duurzaam, functioneel en 
toekomstbestendig gebouw.

Aanbesteding nieuwbouw 
brandweerpost/gemeentewerf 
Hengelo (Gld) start

Een gezond gewicht is goed voor 
de gezondheid, kan lichamelijke 
klachten voorkomen en zorgt 
ervoor dat u langer zelfstandig 
bent en minder zorg nodig heeft. 
Met het project ‘Volwassenen op 
gezond gewicht’ onderzoekt de 
gemeente hoe ze inwoners kan 
stimuleren en helpen bij het berei-
ken van een gezond gewicht. Dit 
doen we in nauwe samenwerking 
met de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN), de Wageningen 
Universiteit en GGD Noord en 
Oost Gelderland. 

Met de opbrengsten van het onder-
zoek ontwikkelen we een aanpak 
om volwassenen in Bronckhorst 
bewust te maken van het belang 
en de voordelen van een gezonde 
leefstijl. Het eerste deel van dit on-
derzoek (inwonerpanel Bronck-
horst Spreekt) is inmiddels 
afgerond. Het vervolgonderzoek 
start binnenkort en bestaat uit 
groepsgesprekken met inwoners. 
Daarvoor zijn we op zoek naar 
deelnemers.

Wie kan er mee doen? 
We starten met een pilot in Zelhem. 
Bent u tussen de 19 en 65 jaar, 
denkt u dat u overgewicht heeft en 
woont u in Zelhem (of omliggend 
buitengebied)? Dan kunt u mee-
doen aan het onderzoek en dus aan 
één van de groepsgesprekken! 

Groepsgesprekken
De groepsgesprekken over het 
thema ‘gezond gewicht’ vinden in 
april 2016 plaats, onder leiding 
van een ervaren onafhankelijke 
gespreksleider. Vragen die aan 
bod komen zijn o.a.: Hoe denkt u 
over gezondheid en gewicht? En 
welke ideeën heeft u over het sti-
muleren van een gezond gewicht? 

Een gesprek duurt 1,5 uur en wij 
vragen deelnemers om aan één 
gesprek deel te nemen. Na aan-
melding kunt u aangeven of u wilt 
meedoen in de ochtend- of in de 
avonduren (in de ochtend is er 
mogelijkheid tot kinderopvang op 
de locatie). Per gesprek streven 
we naar 8-12 deelnemers en 

de opbrengsten worden anoniem 
verwerkt. Na afloop ontvangt u 
een kleine attentie. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 5 april 
a.s. via www.bronckhorst.nl/
onderzoekgezondgewicht of 
scan de QR-code. Bellen kan ook 
via tel. (0575) 75 02 50. 
Na aanmelding 
nemen we contact 
met u op om te 
bespreken wat een 
geschikte datum 
en tijd is voor u.

Inwoners van Zelhem: doet u mee aan onderzoek 
naar gezond gewicht?

Volgende week start Hoornstra 
Infrabouw uit Doesburg met het 
bouwrijp maken van het nieuwe 
(oostelijk) deel van bedrijven-
terrein Winkelskamp in Hengelo. 
De werkzaamheden bestaan uit 
het op hoogte brengen van het 
terrein en voorbereidende 
grondwerkzaamheden voor
de nieuwbouw van de brand-
weerkazerne/werf. 
Ook planten we vast een hout-
singel aan aan de zuidkant. 

Het werk 
neemt 
ongeveer 
vier weken 
in beslag. 
Een groot 
deel van de 
kavels op het terrein is inmid-
dels verkocht, maar er zijn nog 
enkele percelen te koop. 
Geïnteresseerden kunnen hier-
voor contact opnemen met de 
gemeente.

Bouwrijp maken bedrijventerrein 
Winkelskamp-Oost, Hengelo

Proef met op afroep inzamelen van huisvuil in 
buitengebied Olburgen, Steenderen, Wichmond 
en Baak 
In Bronckhorst scheiden inwoners 
hun afval goed. Gemiddeld zetten 
zij hun grijze container bijvoor-
beeld slechts 7 keer per jaar aan 
de weg. Tijdens de huidige 4-we-
kelijkse inzamelrondes in de ge-
meente wordt in het buitengebied 
slechts 50% van de containers 
aangeboden. De vuilniswagen 
moet echter de volledige route 
rijden, omdat niet van tevoren 
duidelijk is waar containers 
zullen staan.

Service en efficiency verbeterd 
Om de service voor inwoners te 
vergroten en een efficiencyslag te 
maken, starten we in het buiten-
gebied van Olburgen, Steenderen, 
Baak en Wichmond een proef 
onder bijna 700 huishoudens om 

huisvuil op afroep in te zamelen. 
Tijdens de proef kunnen bewo-
ners de grijze en groene container 
wekelijks aanbieden. Wel moet 
het aanbieden vooraf aangemeld 
worden bij Circulus-Berkel. Door 
de aanmeldingen kan Circulus-
Berkel voorafgaand aan de inza-

melronde een logische rijroute 
maken, die minder tijd en kilome-
ters kost dan nu.  Het is de bedoe-
ling dat de proef in juni start en 
een jaar duurt. Bewoners in het 
gebied van de proef ontvangen 
hierover in het voorjaar een infor-
matiepakket van Circulus-Berkel.

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet 
niet waar u moet beginnen? Heeft 
u advies nodig bij de lopende gang 
van zaken in uw onderneming, 
omdat het even wat minder gaat? 
Dan kunt u bij ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) terecht. 
Deze organisatie voert voor de 
meeste gemeenten in de Achter-
hoek, waaronder Bronckhorst, 
regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, coa-
ching en trainingen voor starters 
en ondernemers. Zo kunt u bij-
voorbeeld ondersteuning krijgen 
van (oud)ondernemers op het 
gebied van marketing, financiën 
of netwerken om uw bedrijf 
verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het 
Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen (BBZ) uit. 
Ondernemers die tijdelijk 
te weinig 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 bancair 

voor elkaar kunnen krijgen. Naast 
kredietverlening biedt het BBZ de 
mogelijkheid voor een tijdelijke 
inkomensaanvulling. ROZ heeft 
ook goede contacten met banken 
om voor u te bemiddelen bij het 
verstrekken van een lening. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om onderne-
mend Bronckhorst te stimuleren. 
Voor meer informatie kijk op 
www.rozgroep.nl, bel (074) 241 51 
00 of mail naar info@rozgroep.nl. 
U kunt ook een afspraak maken 
met een ondernemersadviseur tij-
dens het maandelijkse spreekuur 
in ons gemeentehuis. 
De eerstvolgende spreekuren zijn 
op 5 april en 3 mei a.s. van 13.00 
tot 17.00 uur. Noteer deze data.

Ondernemer worden en blijven 
in Bronckhorst?

Voorkom identiteitsfraude 
Gebruik handige app voor maken kopie

Bij identiteitsfraude maken crimi-
nelen misbruik van valse of gesto-
len identiteitsgegevens. Ze kopen 
bijvoorbeeld op naam van iemand 
anders spullen zonder te betalen. 
Ook mensensmokkelaars, drugs-
handelaars en terroristen mis-
bruiken gegevens. Identiteitsfrau-
de komt steeds vaker voor, vooral 
online. Bij de aanpak zijn over-
heid, bedrijfsleven en burgers be-
trokken. Overheidsdiensten wer-
ken samen bij de opsporing van 
identiteitsfraude. 

Het is belangrijk dat u terughou-
dend bent met uitwisseling van 
persoonsgegevens. “Mag ik uw 
paspoort of rijbewijs even om een 
kopietje te maken?” Het is een 
vaak gestelde vraag bij het inchec-
ken in een hotel of bij het huren 
van een auto. Geef uw identiteits-
bewijs echter niet zomaar af. Met 
de gegevens op uw ID-bewijs, zo-
als uw naam, geboortedatum en 
burgerservicenummer (BSN-num-
mer) is het voor criminelen erg ge-
makkelijk om identiteitsfraude te 

plegen. Zorg dus voor een veilige 
kopie van uw ID waarmee u niet 
meer persoonlijke informatie 
afstaat dan strikt noodzakelijk.

Bescherm uw ID 
Identiteitsfraude plegen wordt 
moeilijker als u uw identiteit beter 
beschermt. Om u hierbij te helpen 
heeft het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrela-
ties (BZK) de KopieID-app ontwik-
keld, waarbij u met uw smartpho-
ne gemakkelijk een veilige kopie 
van uw identiteitsbewijs kunt ma-
ken door het BSN-nummer (bur-
gerservicenummer) door te stre-
pen en een watermerk over de ko-
pie heen te zetten met daarin het 
doel en de datum van de kopie. 

U kunt de app gratis downloaden 
in de app store. De KopieID-app is 
uitgegeven door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Vragen, 
problemen of feedback? Neem 
contact op met support-kopieid@
milvum.com.



Van 4 t/m 8 april oefenen 25 ver-
kenners van de Koninklijke Land-
macht in Bronckhorst en omliggen-
de gemeenten. Zij gaan routes en 
bruggen verkennen, zowel te voet 
als met voertuigen. Het oefenge-
bied ligt tussen Apeldoorn, Hengelo 
en Arnhem. U kunt daarom militai-
re voertuigen tegenkomen. In de 
oefening worden 12 wielvoertuigen 
gebruikt. De militairen maken in 
principe alleen gebruik van open-
bare wegen, paden en terreinen. 
Als zij over particulier terrein moe-
ten, dan vragen zij toestemming 
aan de eigenaar. Munitie of oefen-
munitie wordt niet gebruikt. De oe-
feneenheid doet er alles aan om 
overlast te voorkomen. 

Schaderegeling
Mocht er, ondanks alle voorzorgs-
maatregelen, schade ontstaan dan 
kunt u dit melden aan: Ministerie 
van Defensie, Sectie Claims, Post-
bus 9004, 3509 AA Utrecht, tel. 
(030) 218 04 20. Defensie verzoekt 
aan een melding zoveel mogelijk 
gegevens toe te voegen, zoals: een-
heid, kenteken voertuig, datum en 
tijd, plaats, soort schade etc.

Militaire oefening in Bronckhorst 
en omgeving

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

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

Baak:
• Zutphen-Emmerikseweg 145, activiteit milieu: het wijzigen van de inrichting, aanvraag 

ontvangen 

Halle:
• Halsedijk 7, vervangend bouwen kapschuur, aanvraag ingetrokken
• Halsedijk 15, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Halseweg 50, plaatsen erfafscheiding, bouwen dierenverbrlijf en een schuur, aanvraag 

ontvangen
• Halseweg 54, kappen 4 eiken, vergunning verleend voor 2 eiken, geweigerd voor 2 eiken,  

Hengelo (Gld):
• diverse wegen, organiseren van Rock in Roll out, vergunning verleend
• Koningsweg 2, organiseren Broek Uut Fuif, vergunning verleend
• Roessinkweg 30, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Roessinkweg 30, bouwen kapschuur, vergunning verleend
• Waarleskamp 12, veranderen uitrit, vergunning verleend

Steenderen:
• Dr. A. Ariënsstraat 26, plaatsen dakkapel, aanvraag ingetrokken 
• Kuilenburgerstraat 4, activiteit milieu: het wijzigen van het bedrijf, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Lamstraat 12A, bouwen werktuigenberging, aanvraag ontvangen

Vierakker:
• IJzerhorst ong., realisatie natuurontwikkeling, vastgesteld wijzigingsplan

Vorden:
• De Doeschot 40, bouwen erker, aanvraag ontvangen 
• Kamphuizerweg 1A, kappen lindeboom, vergunning verleend
• Onsteinseweg 11, aanleggen paardenrijbak en een uitrit, aanvraag ontvangen

• Strodijk 23, vergroten melkveestal, vergunning verleend
• Zutphenseweg 34, kappen notenboom, vergunning verleend

Zelhem:
• Everhardinkweg 3A, veranderen bedrijf, melding beoordeeld en vergunning verleend
• Hengeloseweg 49, tijdelijk plaatsen woonunit, vergunning verleend
• Keijenborgseweg 1, houden van extra avond 4e Weissenbrink Wein & Bier Fest, 
 vergunning verleend
• Velswijkweg 35, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Mededelingen
Wegwerkzaamheden N319
Vorden-Ruurlo
Tot en met 26 april 2016 vinden in opdracht van de 
provincie Gelderland in 4 fases wegwerkzaamheden 
(asfaltering en bestraten) plaats aan de N319 tussen 
Vorden en Ruurlo.
Aanwonenden en hulpdiensten kunnen gebruik 
blijven maken van de aanwezige fietspaden of de 
parallelweg.  Wegwerkzaamheden gaan bijna altijd 
gepaard met hinder.  Dit is helaas moeilijk te 
voorkomen. Door omstandigheden (bijvoorbeeld 
het weer) is het ook niet altijd te voorkomen dat enige 
afwijking op de planning optreedt. 
Graag uw begrip hiervoor. 

Bekendmakingen en mededelingen

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de 
sirenes te horen in heel Neder-
land. Dus ook in Bronckhorst. 

De sirenes geven dan één 
luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Om-
dat het om een test gaat, hoeft 
u geen actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft 
tot doel het landelijke waar-
schuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend 
bent met het sirenegeluid en 
weet wat u moet doen als de 

sirene gaat in geval van een 
ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet 
de radio of TV op omroep 
Gelderland’. Via deze omroep 
wordt u op de hoogte gehou-
den van de ramp en ontvangt 
u zonodig instructies. 

Op maandag 4 april a.s. is 
de eerstvolgende sirenetest. 

Als aanvulling op de sirene is 
er NL-Alert, een alarmmiddel 
voor de mobiele telefoon om 
u up to date te informeren. 
Stel het in! Lees meer op 
www.nl-alert.nl.

Sirenetest 

Blijf op de hoogte!

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

In het kader van artikel 3.31 van de Wet 
ruimtelijke ordening liggen het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Den Helder - Stadswerf/
Milieu-straat in Doesburg’ en de aanverwante 
gecoördineerde ontwerp-omgevings-
vergunning vanaf 1 april 2016 voor een ieder 
ter inzage bij de gemeenten Doesburg en 
Bronckhorst.
Het gaat hierbij om het plan van de gemeente 
Doesburg om de huidige milieustraat en de 
stadswerf aan de Koppelweg te verplaatsen 
naar een locatie buiten de bebouwde kom. 
Om deze verplaatsing mogelijk te maken, is 
een herziening van het geldende bestem-
mingsplan nodig. Het voorliggend bestem-
mingsplan voorziet tevens in de aanleg van 
een fietspad op het grondgebied van de 
gemeente Bronckhorst.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-

omgevingsvergunning wordt toepassing 
gegeven aan de coördinatieregeling van 
artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. 
De gemeenteraad van Doesburg heeft op 22 
oktober 2015 besloten deze coördinatie-
regeling van toepassing te verklaren.

Zienswijze indienen?
Tot 12 mei 2016 kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmings-
plan en/of de ontwerp-omgevingsvergun-
ning kenbaar maken bij de gemeenteraad 
van Doesburg, postbus 100, 6980 AC 
Doesburg. Mondeling reageren kan bij de
gemeente Doesburg tijdens hun openings-
tijden, zie www.doesburg.nl. 

Het juridisch bindende bestemmingsplan 
kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0221.BPL14005HBU-ON01) en 
www.doesburg.nl. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Den Helder - Stadswerf/Milieustraat
in Doesburg’ en gecoördineerde ontwerp- omgevingsvergunning

Amino: ‘Ik ben gevlucht uit Somalië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 



Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 5 (uiterwaarden langs de IJssel), tranche 2

Van donderdag 31 maart 2016 tot en met woensdag 11 mei 2016 liggen voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 5 (uiterwaarden langs de IJssel), tranche 2 de
volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
· ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
· ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
· ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
· ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo)
· ontwerp-watervergunningen op grond van de keur van Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van het Programma
Stroomlijn is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing (op grond van artikel 3.35 van de
Wet ruimtelijke ordening). Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode
van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.

Algemeen
Rijkswaterstaat werkt – vanuit het Programma Stroomlijn – aan het onderhoud van de
begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse
rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als het water ook
door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de doorstroming
van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico
op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is
daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij
hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en
vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van
Rijkswaterstaat is om – na een zorgvuldige afweging van belangen – zoveel mogelijk bomen
en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook
via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien van de
houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

Toelichting ontwerpbesluiten
De ontwerpbesluiten, voor deelgebied 5 tranche 2, betreffen werkzaamheden in 22
uiterwaarden, verspreid over 9 gemeenten. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden
wordt verwezen naar het bij de ontwerpbesluiten ter inzage liggende kaartmateriaal.
Ontwerp-projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan van de
rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplan worden
opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 5, tranche 2
beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader
voor de werkzaamheden.
Ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is
voor 19 uiterwaarden een vergunning vereist op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
Ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is
voor 18 uiterwaarden een ontheffing vereist op grond van de Flora- en faunawet.
Ontwerp-watervergunning
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is
voor 6 uiterwaarden een watervergunning vereist op grond van de Keur van Waterschap Rijn
en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren van
werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier werkzaamheden
te  kunnen  uitvoeren  (artikel  2.1  lid  1  onder  b  Wabo).  Om  die  reden  zijn
omgevingsvergunningen vereist.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist om
een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project dat uit die
activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g
Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door een kapverordening
wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig. Om die reden zijn
omgevingsvergunningen vereist.

Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?
1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en

Milieu met bijbehorende stukken, waaronder het m.e.r.-beoordelingsbesluit t.b.v. de
uiterwaarden Bentinckswellen (gemeente Kampen), Bronkhorster waarden (gemeente
Bronckhorst), Bronkhorster waarden (gemeente Zutphen), Brummensche waarden
(gemeente Brummen), Cortenoever (gemeente Brummen), De Mars (gemeente
Zutphen), De Welle (gemeente Kampen), Duursche waarden (gemeente Olst-Wijhe),
Epse waarden (gemeente Lochem), Havikerwaard (gemeente Rheden)*, Hoenwaard
(gemeente Hattem), Hoenwaard (gemeente Heerde), Kampen  (gemeente Kampen),
Ketelmeer (gemeente Kampen), Marler waarden (gemeente Olst-Wijhe), Olster waarden
(gemeente Olst-Wijhe), Rammelwaard (gemeente Brummen), Rammelwaard (gemeente
Zutphen), Ravenswaarden (gemeente Lochem), Terwolder Dorpenwaarden (gemeente
Voorst), Tichelbeekse waarden (gemeente Brummen), Tichelbeekse waarden (gemeente
Zutphen), Veessen waarden (gemeente Heerde), Vorchterwaarden (gemeente Heerde),
Welsumer waarden (gemeente Olst-Wijhe), Welsumer waarden (gemeente Voorst) en
Zalkerbosch (gemeente Kampen).
*De Havikerwaard (gemeente Rheden) maakt wel onderdeel uit van het Projectplan Waterwet, maar
in de Havikerwaard zijn in het kader van Stroomlijn deelgebied 5 tranche 2 geen werkzaamheden
gepland.

2. Ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de
Staatssecretaris van Economische Zaken met bijbehorende stukken t.b.v. de hiervoor
genoemde uiterwaarden met uitzondering van Brummensche waarden (gemeente
Brummen), Cortenoever (gemeente Brummen),  Marler waarden (gemeente Olst-
Wijhe), Duursche waarden (gemeente Olst-Wijhe) en Havikerwaard (gemeente
Rheden).

3. Ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Staatssecretaris van
Economische Zaken met bijbehorende stukken t.b.v. de uiterwaarden Bentinckswellen
(gemeente Kampen), Bronkhorster waarden (gemeente Bronckhorst), Bronkhorster
waarden (gemeente Zutphen), Cortenoever (gemeente Brummen), De Mars (gemeente
Zutphen), De Welle (gemeente Kampen), Duursche waarden (gemeente Olst-Wijhe),
Epse waarden (gemeente Lochem), Hoenwaard (gemeente Hattem), Hoenwaard
(gemeente Heerde), Kampen  (gemeente Kampen), Olster waarden (gemeente Olst-
Wijhe), Rammelwaard (gemeente Brummen), Rammelwaard (gemeente Zutphen),
Ravenswaarden (gemeente Lochem), Terwolder Dorpenwaarden (gemeente Voorst),
Tichelbeekse waarden (gemeente Brummen), Tichelbeekse waarden (gemeente

Zutphen), Veessen waarden (gemeente Heerde), Vorchterwaarden (gemeente Heerde),
Welsumer waarden (gemeente Olst-Wijhe) en Zalkerbosch (gemeente Kampen).

4. Ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van het Waterschap Rijn en IJssel met
bijbehorende stukken t.b.v. uiterwaarden Bronkhorster waarden (gemeente
Bronckhorst), Bronkhorster waarden (gemeente Zutphen) en De Mars (gemeente
Zutphen).

5. Ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van het Waterschap Vallei en Veluwe
met bijbehorende stukken t.b.v. uiterwaarden Hoenwaard (gemeente Heerde),
Tichelbeekse waarden (gemeente Brummen), Welsumer waarden (gemeente Olst-
Wijhe).

6. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van
houtopstand' t.b.v. de uiterwaard Bronkhorster waarden van het college van B&W van
de gemeente Bronckhorst met bijbehorende stukken.

7. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van
houtopstand' t.b.v. de uiterwaarden Cortenoever, Rammelwaard, Tichelbeekse waarden
van het college van B&W van de gemeente Brummen met bijbehorende stukken.

8. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van
houtopstand' t.b.v. de uiterwaarden Hoenwaard en Vorchterwaarden van het college van
B&W van de gemeente Heerde met bijbehorende stukken.

9. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van
houtopstand' t.b.v. de uiterwaard De Welle van de gemeente Kampen met bijbehorende
stukken.

10. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van
houtopstand' t.b.v. de uiterwaarden Epse waarden en Ravenswaarden van het college
van B&W van de gemeente Lochem met bijbehorende stukken.

11. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van
houtopstand' t.b.v. de uiterwaarden Duursche waarden en Welsumer waarden van het
college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe met bijbehorende stukken.

12. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van
houtopstand' t.b.v. de uiterwaard Terwolder Dorpenwaarden van het college van B&W
van de gemeente Voorst met bijbehorende stukken.

13. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en/of 'vellen van
houtopstand' t.b.v. de uiterwaarden Bronkhorster waarden, De Mars, Rammelwaard en
Tichelbeekse waarden van het college van B&W van de gemeente Zutphen met
bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van donderdag 31 maart 2016 tot en met woensdag 11 mei 2016 liggen de ontwerpbesluiten
ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de aanvraag. U kunt
de betreffende documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak inzien
op de volgende locaties:
· Gemeentehuis Bronckhorst, Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)
· Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen
· Stadhuis Hattem, Markt 1, 8051 EZ Hattem
· Publiekscentrum gemeente Heerde, Eperweg 5, 8181 ET Heerde
· Stadhuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen
· Gemeentehuis Lochem Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
· Gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe
· Gemeentehuis Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg
· Gemeentehuis Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello
· Gemeentehuis Zutphen, 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen

Digitale inzage
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ook inzien via
www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 5, tranche 2, Ontwerpbesluiten.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van donderdag 31 maart 2016 tot en met woensdag 11 mei 2016 kan een ieder schriftelijk
of mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.
Schriftelijk:
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het ontwerpbesluit
naar:

De Minister van Infrastructuur en Milieu
Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J. Ponsioen
Postbus 24103
3502 MC Utrecht

Mondeling:
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen over het ontwerpbesluit dient u
daarvoor een afspraak te maken met dhr. J. Ponsioen via telefoonnummer 06-53810184.
Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegd gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het
definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat
daarmee is gedaan.

Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en
als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.



Inschrijving Trekkertrek 
Zelhem geopend
ZELHEM - Buurtvereniging Oos-
terwijk organiseert op zaterdag 
14 mei en zondag 15 mei, Eerste 
Pinksterdag, weer een specta-
culair weekend met veel pk’s op 
het terrein aan de Hogeveldweg 
in Zelhem.

Op zaterdagavond 14 mei is er 
gelegenheid voor de Sport en 
Hobbysport Trekkers, zij zullen 
een poging voor de sleepwagen 
wagen (deze deelnemers komen 
ook op de zondag weer in actie). 
De zaterdagavond zal geheel in 
Amerikaanse stijl zijn, zo worden 
er Amerikaanse voertuigen gepre-
senteerd. Een ieder die in het bezit 
is van een Amerikaans Voertuig 
(trekkers, auto etcetera) en die op 
deze avond zich wil presenteren, 
kan zich aanmelden op buurtoos-
terwijk@gmail.com of telefonisch 
0314-621694. Op zondag 15 mei, 
1e Pinksterdag, zal er net als voor-

gaande jaren een grote Trekker-
trekwedstrijd worden georgani-
seerd volgens het TSTA reglement. 
Wederom met drie banen en drie 
sleepwagens.

Deelname aan een wedstrijd is 
geheel voor eigen risico. De or-
ganisatie kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schade aan 
deelnemers, tractoren of derden. 
Dit geldt zowel voor, tijdens als na 
afloop van de wedstrijd.

Daarnaast dient de deelnemer mi-
nimaal 18 jaar te zijn of minimaal 
16 jaar en in het bezit van een gel-
dig tractorrijbewijs. Deelname aan 
tractorpullingwedstrijden dient 
meeverzekerd te zijn, zonodig kan 
men een dagverzekering afslui-
ten via de organisatie. Afdekzeil 
is verplicht en de Trekker moet 
voorzien zijn van een steigerbe-
grenzer. Deelnemers in de sport-

klassen hoeven geen inschrijfgeld 
te betalen.

Inschrijving
De inschrijving voor de wedstrij-
den is vanaf heden geopend. Men 
kan zich inschrijven via de web-
site www.bvoosterwijk.nl , ga naar 
‘Trekkertrek’ en vervolgens ‘’In-
schrijving’. Wees er snel bij om ver-
zekerd te zijn van deelname. Het 
inschrijfgeld zal dit jaar 17,50 euro 
bedragen. De definitieve inschrij-
ving geldt pas na betaling.

Ook zal er een grote oldtimershow 
zijn. Opgave hiervoor kan ook via 
de website. Beide avonden vinden 
feestavonden plaats in de feest-
tent, met op zaterdagavond de TR 
Countryband en zondagavond de 
alom bekende band HIKE.
   

 ■ www.bvoosterwijk.nl

D66 houdt openbare
discussieavond in Toldijk
TOLDIJK - D66 houdt 6 april open-
bare discussieavond in ToldijkTol-
dijk - De Achterhoek krimpt en 
vergrijst. Maar we kunnen nieuwe 
kansen creëren. Eén van die kan-
sen zit in de aanpassing van de be-
staande woningvoorraad op basis 
van onze veranderende woonbe-
hoeftes. D66-Bronckhorst organi-
seert over dit thema een openbare 
discussieavond op 6 april a.s. 20:00 
h in ‘Den Bremer’ te Toldijk.

Ondanks de bevolkingskrimp 
neemt volgens de nieuwste ramin-
gen van het CPB het aantal huis-
houdens tot 2050 niet af. Er treedt 
een ‘verdunning’ van de huishou-
dens op: de behoefte aan één- en 
twee-persoonswoningen neemt 
toe. Ook is er dringend behoefte 
aan een kwalitatieve verbetering 
van het woningbestand richting 
levensbestendige en energieneu-

trale woningen. Aan de andere 
kant valt op den duur niet te ont-
komen aan een sloopregeling voor 
‘hopeloze’ huizen, om verkrotting 
van de Achterhoek te voorkomen. 
Aanpassing van de woningvoor-
raad zal dus nodig zijn. En tegelij-
kertijd kunnen we zorgen voor een 
groeiende belangstelling van jong 
en oud voor wonen in de Achter-
hoek.

Openbare discussie
Vordenaar Cees Kraakman is be-
reid gevonden om de discussie in 
te leiden. Hij zit als belangstellend 
niet-D66-lid in de D66-studie-
groep en heeft ervaring op het ge-
bied van huisvesting vanwege zijn 
deelname aan huurdersverenigin-
gen. De discussie vindt plaats in 
‘Den Bremer’ te Toldijk op woens-
dag 6 april a.s., aanvang 20:00 h. U 
bent van harte welkom.

TOLDIJK - Zonder Normaal geen 
høken? Natuurlijk wel! Høken is 
feesten, høken is springen, hø-
ken is dansen, høken is los gaan, 
høken is liefde en høken is genie-
ten. Høken is alles wat leuk is! 
Daarom wordt met gepaste trots 
het programma gepresenteerd 
van Høken in Toldiek 2016, twee 
dagen høken als nooit tevoren!

Op vrijdagavond 24 juni is de 
aftrap met een gevarieerd pro-
gramma op maar liefst drie podia: 
de Boetners, Kisjeskearls, AC/DC 
UK, Doe Maar Net Alsof, Bökkers 
en Memphis Maniacs zullen het 
publiek laten høken op alle moge-
lijke manieren.
Bijkomen kan op de zaterdag, 
maar op zondag 26 juni volgt het 
traditionele Koffieconcert met 
blaaskapel Štestí, De Pensiona-
do’s, Old Ni-js, De Lendebosch 
Bloazers, Kennèh en Pater Moes-
kroen. Ook de jongste høkers 
worden niet vergeten: Kennèh zal 
een speciale kindershow in elkaar 
knutselen!
39 jaar lang stond Høken in Tol-
diek in het teken van Normaal, 
maar met de veertigste editie 
slaat de organisatie een ander pad 

in. Een tweedaags festival in de 
openlucht met drie podia, diverse 
bands en dus voor ieders wat wils! 
Een grote verandering, maar met 
het sfeertje en de gemoedelijkheid 
als vanouds.
Op vrijdag 1 april gaat de online 
ticket verkoop van start. Wees er 
op tijd bij om de ‘Vroege-Høkers-
korting’ mee te pakken.
Voor tickets en informatie: bezoek 

de website en volg de social media 
van Flophouse. Wi’j goat deurdon-
deren! Jullie ook?
Vrijdag 24 en zondag 26 juni: Hø-
ken in Toldiek festival 2016 bij JJC 
Flophouse Toldijk.
   

 ■ www.flophouse.nl ■ Fb: Flophouse ■ Twitter: @ jjcflophouse

Twee dagen høken als nooit tevoren

Altijd veel publiek bij Hoken in Toldijk. Foto: Liesbeth Spaansen

Spectaculair weekend met veel pk’s. Foto: PR

thuiskapper
Een zorg minder.

(Advertorial)

Shockwave therapie laat 
chronische pijn verdwijnen
Een nieuwe therapie biedt uit-
komst aan slachtoffers van hiel-
spoor, peesontstekingen, slijm-
beursontstekingen en tennisel-
lebogen. Door enkele behande-
lingen met shockwave therapie 
kunnen deze - vaak chronische 
- pijnklachten voorgoed ver-
dwijnen. Zelfs verkalkingen 
verdwijnen na slechts enkele 
behandelingen van 5 minuten.

Sinds enkele jaren wordt shockwa-
ve therapie door fysiotherapeuten 
toegepast. Fysiotherapeut Evers, 
secretaris van de Nederlandse 
Vereniging voor Musculoskeleta-
le Shockwave Therapie (NVMST), 
vertelt dat de werking inmiddels 
is bewezen. “Internationaal onder-
zoek toont aan dat deze nieuwe 
therapie effectief is voor klachten 
die met andere therapieën soms 
moeilijk behandelbaar zijn. Deze 
onderzoeksresultaten komen over-
een met de ruime ervaring die in 
Nederland reeds is opgedaan in 
de fysiotherapiepraktijken van on-
ze leden. Vaak zijn patiënten met 
chronische klachten al met medi-
catie of fysiotherapie behandeld, 
zonder tijdelijk of blijvend succes. 
Shockwave therapie verhoogt de 
genezingskans tot maar liefst 85%. 
Uitzonderlijk hoog,” aldus Evers.

Gespecialiseerd onderzoek
Allereerst voert de fysiotherapeut 
een onderzoek uit. De uitkomst 
bepaalt of de patiënt in aanmer-
king komt voor behandeling met 
shockwave therapie. Het pijngebied 
wordt gelokaliseerd en de bron van 
de pijn wordt achterhaald. 

De shockwave behandeling
Daarna wordt de pijnlijke plaats 
behandeld met de behandelkop. 
Deze kop geeft krachtige trillingen 
die het lichaam tot genezing aan-
zetten. “Het zijn drukgolven van 

buitenaf, die via een behandelkop 
worden toegepast. De trillingen 
activeren de eigen genezings-
kracht van het lichaam”, legt Evers 
uit. In gemiddeld vier behandelin-
gen is de patiënt van de meeste 
klachten af. De behandeling is 
soms gevoelig, maar kan prima 
zonder verdoving plaatsvinden.

Welke klachten worden 
behandeld?
• Chronische schouderklachten, 

met of zonder kalkafzetting op 
de pezen 

• Chronische elleboogpijn 
 (tennis- of golferselleboog) 
• Pijn net onder de knieschijf 
• Chronische pijn aan de achilles-

pees (achillodynie) 
• Hielpijn (hielspoor) 
• Ziekte van Peyronie 
• Chronische nek-, schouder- of 

rugpijn en spanning (trigger 
points) 

• Andere vormen van tendinitis

Fysiotherapie Lichtenvoorde  
biedt shockwave therapie aan. 
Kijk voor meer informatie: 
  
Fysiotherapie Lichtenvoorde, 
Broekboomstraat 29,
0544-372727 
www.fysiolichtenvoorde.nl

Fysiotherapie Berkelland, 
Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo 
06-51 52 11 26
www.fysiotherapieberkelland.nl

Contact Bronckhorst Noord 15Dinsdag 29 maart 2016



Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 
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NVM OPEN HUIZEN DAG IN DE ACHTERHOEK

2 april  11.00 - 15.00 uur

Leeuwencamp 15 
Uitgebouwde twee onder één kap woning met 

garage, kavelopp. 320 m2.   

€  175.000,= k.k.

Pattonstraat 2
Luxe  bungalow,  bouwjaar 1997, voorzieningen 

begane grond.

€  359.000,= k.k.

Rozenhofl aan 7
Mooie uitgebouwde tussenwoning met overdekt 

terras.

€  175.000,= k.k.

Schoenmakersplein 28 
3-kamer appartement  met berging op de begane 

grond.

€  135.500,= k.k.

Torenzicht 18
Twee onder één kap woning met garage, tuin op het 

zuiden.

€  199.000,= k.k.

Pastoriestraat 18
Twee onder één kap woning met garage en diepe tuin.

€  210.000,= k.k.

Ruurloseweg 39-W74
Uitgebouwde recreatiewoning met kelder,  3 

slaapkamers.

€  175.000,= k.k.

Ruurloseweg 47a
Vrijstaande woning met ruime garage/schuur, kave-

lopp. 1115 m2.

€  359.000,= k.k.

Hummeloseweg 39a
Moderne hoekwoning met uitgebouwde woonkamer, 

bouwjaar 2009, 5 kamers.

€  207.500,= k.k.
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VORDEN

ZELHEM

Vordenseweg 2
Vrij gelegen woonhuis  met garage, kavelopp. 4040 m2.

€  375.000,= k.k.

Roggedreef 35
Twee onder één kap woning met garage, carport en 

ruime tuin.

€  199.000,= k.k.

Veermansweg 10
Grote verbouwde woonboerderij (8 kamers) met 

schuren.

€  625.000,= k.k.

Papaverstraat 58 
Mooi gelegen tussenwoning met berging.

€  159.000,= k.k.

Nachtegaalstraat
Nieuwbouwproject met 3 industriële loftwoningen.

€  199.000,= k.k.

Sterreweg  3
Twee onder één kap woning met garage in het 

centrum.

€  199.000,= k.k.

Verkocht onder voorbehoud



Pilottraject Abesttrein Halle-
Heide in gang gezet
ZELHEM - In navolging van de 
Oude IJsselstreek gaat nu ook in 
gemeente Bronckhorst de As-
besttrein van start. Inwoners van 
Halle-Heide kunnen deelnemen 
aan een pilotproject, bedoeld 
voor eigenaars van vooral grotere 
asbestdaken. Het achterliggende 
idee is seriematig op verschillende 
locaties bij elkaar in de buurt in 
een kort tijdsbestek die daken te 
saneren. Mogelijk in combinatie 
met plaatsing van zonnepanelen. 
Maandag 21 maart was er in ‘t 
Wolfershuus Susebeek een voor-
lichtingsavond.

Door Reinier Kroesen

Per 2024 geldt een totaalverbod op 
asbest dakbekleding, naar schat-
ting gaat het landelijk om 120 
miljoen vierkante meter, waarvan 
zeven in de Achterhoek. De As-
besttrein is opgezet door LNAGRO 
(adviesspecialist buitengebied) en 
Synprofect (adviesbureau duur-
zaam organiseren), AB Oost voert 
de saneringen uit. Voor de info-
avond schreef de gemeente 108 
adressen aan, van 33 huishou-
dingen kwam een afvaardiging 
naar Zelhem. Anton Legeland van 
LNAGRO gaf daar om te beginnen 
uitleg over de werkwijze.

“Het snel na elkaar uitvoeren van 
saneringen in dezelfde omgeving 
biedt financieel voordeel. Verder 
vragen wij gezamenlijk subsidies 
en vergunningen aan, maar be-
dingen ook kortingen bij leveran-
ciers, zoals voor nieuwe dakbepla-
ting. Er lopen twee subsidierege-
lingen. De rijksoverheid heeft de 
komende vier jaar 75 miljoen uit-
getrokken en financiert 4,50 euro 
voor elke vierkante meter verwij-
derd asbest. Provincie Gelderland 

(goed voor één miljoen) biedt het-
zelfde bedrag, maar wil er in ruil 
wel zonnepanelen voor terug.” 
Wouter Vossers van Synprofect 
zette vervolgens de aanwezigen 
aan het denken. “De organise-
rende partijen zijn al in 2012 gaan 
lobbyen naar onder meer Den 
Haag en de andere partijen. Als 
we het samen doen kunnen we 
met de juiste partijen de Asbest-
trein opstarten.” 

Hij deed een appèl op de aanwe-
zigen: “(Groot)ouders willen het 
beste voor hun (klein)kinderen, 
laten we ze dan ook niet opzade-
len met onze problemen. Mensen 
vinden het vaak zonde van het 
geld. Dat asbest ligt er toch al ja-
ren? Besef wel: per jaar levert een 
dergelijk dak gemiddeld één tot 
drie kilo stof op. Panden met as-
best worden mogelijk onverkoop-
baar, nu al zijn er verzekeraars die 
in hun dekking (gevolg)schade 
niet meer vergoeden. Dit asbest-
initiatief is genomen, ook u kunt 

instappen, voordat de trein op 
gang komt.”
De eerste stap is een gratis keu-
kentafelgesprek met passend ad-
vies, waarin ook eventuele sloop 
of herbestemming van opstallen 
wordt meegenomen. Daarna be-
slist de opdrachtgever al dan niet 
verder te gaan met het maken van 
een inventarisatierapport en de 
aanvraag van offertes. Tegen het 
einde van de avond werden vooral 
praktische vragen gesteld. Uit ant-
woorden bleek dat men dakvlak-
ken onder de 35 vierkante meter 
zelf mag verwijderen. En het gaat 
alleen om asbest dat direct met de 
buitenlucht in contact komt. 

Het is geen probleem om in eigen 
beheer het nieuwe dak te plaat-
sen, of een schuur te slopen, alles 
is bespreekbaar. De bijeenkomst 
leverde 22 aanmeldingen op voor 
een oriënterend thuisgesprek.
   

 ■ www.asbesttrein.nl

Lentegedicht gedrukt 
met houten letters
DOESBURG - Na Pasen is de Winter 
voor goed voorbij. Dat is de reden 
dat in de Historische Boekdrukke-
rij De Arend in Doesburg met hou-
ten letters een gedicht is gedrukt 
over de Lente.

“De oplage is geheel klaar en be-
schikbaar voor bezoekers. Ik vond 
het erg plezierig om met deze 
letters afkomstig uit Zutphen te 
drukken, omdat ze echt heel oud 
zijn. Door de beschadigingen 
krijgt men bij een afdruk een heel 
bijzonder beeld. Ik had al een se-
rie gedrukt met het thema Winter. 
Aanstaande zondag start ik met 
“Zomer” als onderwerp, “aldus 
drukker Arie Niks. Men kan dan 
zien hoe er vroeger in een drukke-

rij werd gewerkt.

Hij maakt uitsluitend gebruik van 
voor 1970 gangbare drukkersma-
terialen uit het boekdruksysteem. 
Talloze druksels kwamen van zijn 
hand. Hij gaat op 3 april op de 
krantenproefpers uit 1900 druk-
ken. De Historische Boekdrukkerij 
De Arend bevindt zich aan de rand 
van de oude historische binnen-
stad van Doesburg aan de Burg. 
Nahuyssingel 28. De openingstijd 
is van 12.00 - 17.00 uur. De toegang 
is gratis. Ook op dinsdagmiddagen 
is deze historische drukkerij gratis 
te bezoeken.
   

 ■ www.boekdrukkerijdearend.nl

DOETINCHEM - Vrijwel direct na-
dat woensdagmiddag om 15.00 
uur de Graafschap zakenmani-
festatie van start ging was het al 
prettig druk op de beursvloer.

Door Walter Hobelman

De tweejaarlijkse zakenbeurs (die 
door omstandigheden een jaar is 
verschoven) is een business-to-
business event dat in de gehele 
Achterhoek bekend staat als een 
sprankelend netwerkfeest. Zaken-
mensen uit het hele land komen om 
te netwerken, inspiratie op te doen 
en van de gezellige sfeer te genieten.
Dit jaar is het thema ‘Proef de pas-
sie’ en een rondgang op de beurs-
vloer leert dat er voldoende passie 
te vinden is. Passie ligt ten grond-
slag aan succes, zowel op zakelijk 
als op sportief gebied. Beide ko-
men tijdens de Zakenmanifestatie 
volop aan bod. Ook proeven krijgt 
een hoofdrol tijdens deze negende 
editie. Als een rode draad loopt een 
proeverij, van met name streekpro-
ducten, door het hele evenemen-
tenterrein. Zowel sportfanaten als 
carrièretijgers en Bourgondiërs 
kunnen dus hun hart ophalen. Van 
exposanten wordt dit jaar meer ge-
vraagd dan in het verleden. Iedere 
stand moet beleving bieden; de 
passie moet duidelijk te proeven 
zijn. En dat is ook daadwerkelijk 
het geval. Al direct van af de ope-
ning wordt er genetwerkt en zie je 
overal ondernemers en bezoekers 

met elkaar in gesprek.
Voor de meeste standhouders is het 
vergroten van de naamsbekend-
heid en het in ongedwongen sfeer 
kunnen netwerken de belangrijkste 
reden om aan de zakenmanifesta-
tie deel te nemen. “Wij staan hier 
onder andere omdat onze bedrijfs-
naam gaat veranderen. We kunnen 
deze twee dagen al veel klanten en 
bezoekers aan die naamsverande-
ring laten wennen en uitleggen dat 
de naamsverandering geen gevol-
gen heeft voor ons dienstenpakket”, 
aldus Bert van den Brink, salesma-
nager van Remondis, dat tot voor 
kort bij bijna alle Achterhoekers 

bekend was onder de naam Dus-
seldorp. De regionale deelnemers 
hebben veel vertrouwen in de za-
kenmanifestatie en de beursvloer 
is groter dan ooit. De meeste be-
drijven zijn ook als business part-
ner verbonden aan De Graafschap, 
maar dat geldt niet voor iedereen. 
“Ik heb helemaal niets met voetbal. 
Maar ik wil wel scoren met onze 
3D-printers”, vertelt Leo Schöntha-
ler van 3Dshopnl.com. “Men kan 
bij ons terecht voor 3D-prints, 3D-
printers, onderdelen en toebeho-
ren en we verzorgen desgewenst 
de installatie en geven trainingen 
bij aanschaf van een 3D-printer.”

De Graafschap Zakenmanifestatie vanaf 
start goed

De Graafschap Zakenmanifestatie op stadion De Vijverberg, op 23 en 24 maart. Foto: 

Walter Hobelman

Impressie asbestsanering van een  boerderijdak in het  buitengebied. Foto: PR

Arie Niks toont trots zijn nieuwste drukwerk.  Foto: Ina Timmer

cursus ipad 
Een zorg minder.

Oók de bibliotheek!
De vakantieperiode komt er weer aan!
Gratis proefabonnement
Bij de Bibliotheek kies je uit honderdduizenden exemplaren reisboeken en 
vakantiegidsen. Ken jij iemand die van reizen en lezen houdt maar nog geen 
lid is? De Bibliotheek biedt in de periode van 6 april t/m 5 mei a.s. een gratis 
proefabonnement voor drie maanden! Onbeperkt genieten van de leukste 
reisboeken en gidsen. Inschrijven kan via www.gratisbieb.nl of in uw eigen 
bibliotheek. 

Handig op vakantie: e-books lenen 
Duizenden recente e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle 
bekende apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.

VerhalenBieb App
Er zijn van die momenten dat je even iets wil lezen, omdat je de trein hebt 
gemist, op de bus wacht, in een wachtkamer zit, of omdat je iets ontspannends 
wilt lezen voor het slapengaan. Download dan de gloednieuwe VerhalenBieb. 
Daar staan 20 verhalen klaar in de categorieën humor, spanning, drama en 

Ontdek de Luisterbieb App
Het aantal mensen dat de app gedownload heeft op hun smartphone of 
tablet is van 60.000 gestegen naar bijna 90.000. De top 3 downloads zijn 
de luisterboeken van Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken. Met de 
LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!

Kijk voor info over e-books en apps op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg,  
Doetinchem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of 
volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Check de bieb!
Je vindt ons overal... 
Bibliotheek West-Achterhoek is actief op Sociale Media. 
Volg BiebNieuws op Facebook en Twitter. Bekijk booktrailers en prenten-
boeken op ons YouTubekanaal Bibliotheeknieuws. Of laat je inspireren 
door onze BiebSpot moodboards op Pinterest.
 
Spreekuur rechtswinkel
Rechtswinkel Achterhoek verleent kosteloos juridisch advies iedereen 
ieder die hier behoefte aan heeft. Heeft u een geschil met uw verhuurder? 

probleem? Dan is Rechtswinkel Achterhoek er voor u! Elke vrijdag tussen 
17.00-19.00 uur in de bieb.

FormulierenCafé 
Moeite met het invullen van formulieren? Kom naar het FormulierenCafé!
Iedereen die moeite heeft met het invullen van formulieren kan op dins-
dagavond van 18.00-20.00 uur en vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur 
terecht in het FormulierenCafé in het Taalhuis in Bibliotheek Doetinchem. 
Hier zitten vrijwilligers klaar om te helpen met het invullen van allerlei 

Kinderjury
Wat is het beste boek van vorig jaar? Dat mag jij bepalen, samen met 
alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Het boek dat de meeste stemmen 
krijgt, wint de Kinderjuryprijs. Doe je mee? Zoek en lees boeken uit 2015. 
Bedenk dan wat de drie beste zijn en stem op die boeken! Kijk op www.
kinderjury.nl.

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg, Doetinchem, 
Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws 
of volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.
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Stichting Leergeld Lochem als goede 
doel van zesde Lochemse Bergloop
BARCHEM/RUURLO - Het is een in-
middels een klassieker onder de 
hardloopwedstrijden, de Lochem-
se Bergloop. Op zondag 3 april zal 
voor de zesde keer deze unieke 
wedstrijd worden georganiseerd. 
Voor de kinderen zijn de afstan-
den 1500 en 2250 meter en voor 
de volwassenen zijn de afstanden 
7.5 en vijftien kilometer.

Evenals voorgaande jaren wordt 
de wedstrijd gekoppeld aan een 
goed doel. Dit jaar is gekozen voor 
Stichting Leergeld Lochem. De 
stichting, die uitsluitend met vrij-
willigers werkt, helpt momenteel 
zeventig kinderen in de leeftijd 
van vier tot achttien jaar. Ze levert 
een bijdrage in de kosten voor bij-
voorbeeld zwemlessen, contribu-
tie voor sportclubs of fitness en de 
ouderbijdrage voor school. Zo wil 
Leergeld Lochem de kans op bui-
tensluiting van kinderen uit gezin-

nen met beperkte financiële mid-
delen voorkomen.
De start van de Lochemse 
Bergloop plaatsvinden aan de voet 
van de Kalenberg in Barchem. De 
deelnemers van de 7.5 en vijftien 
kilometer zullen na de Kalenberg 
richting de Lochemse Berg lopen.

Beruchte 
klim naar de 
Belvedere

De beruchte klim naar de Belve-
dere zal voor alle lopers een echte 
kuitenbijter zijn. Het parcours van 
de Kidsrun is 750 meter lang. Kin-
deren t/m negen jaar lopen twee 
ronden en kinderen van tien t/m 

veertien jaar drie ronden. Ook de 
jeugd zal flink aan de bak moeten 
want zij zullen iedere ronde de be-
klimming van de Kalenberg voor 
de kiezen krijgen.

De start van de Kidsrun is om 
10.30 uur. De volwassenen starten 
om 11.00 uur en 11.15 uur. Het is 
mogelijk om op de wedstrijddag 
in te schrijven bij Camping Reus-
terman in Barchem. Voor inschrij-
ving kost t/m 9 jaar twee euro, 10 
t/14 jaar drie euro en voor volwas-
senen zeven euro. Na inschrijving 
kost respectievelijk drie, vier en 
negen euro. Geadviseerd wordt 
om gebruik te maken van de voor-
inschrijving. Dit voorkomt wacht-
tijden bij het inschrijfbureau. 
Voorinschrijven kan nog tot en 
met 2 april via de website.
   

 ■ www.lochemsebergloop.nl

Annelies Spek geeft
lezing in Doetinchem
DOETINCHEM - In het kader van 
de naderende NVA Autismeweek 
2016 organiseert de stichting 
RondomAutisme diverse activi-
teiten, waaronder een lezing door 
Annelies Spek, hoofd van het Au-
tisme Kennis Centrum in Utrecht. 
Daarnaast mag oprichter en co-
ordinator van de Stichting Rond-
omAutisme, Karin Rossel, zich na 
het succesvol afronden van haar 
studie nu officieel Autismethera-
peut noemen.

Door Bernadet te Velthuis

In de week van 2 tot en met 9 april 
vindt de NVA Autismeweek 2016 
plaats. In het kader van deze week 
organiseert de Stichting Rondo-
mAutisme op donderdag 7 april 
een thema-ochtend in het teken 
van ‘Pubers met autisme’ bij ‘t Bre-
winc in Doetinchem (inloop vanaf 
9.45 uur). Tijdens deze ochtend 
krijgen belangstellenden een voor-
lichtingsfilm te zien, waar men na 
afloop de mogelijkheid heeft om 
met elkaar en de ervaringsdeskun-
digen van Stichting Rondom Au-
tisme in gesprek te gaan.

Lezing Dr. Annelies Spek
“Ook de lezing van Dr. Annelies 
Spek was bedoeld in het kader van 
de Autismeweek, maar natuurlijk 
was dit kopstuk al lang volgeboekt”, 
lacht Karin Rossel om te verklaren 
waarom de lezing pas op 20 april 
plaatsvindt. Deze woensdagmid-
dag 20 april zal Dr. Annelies Spek, 
klinisch psycholoog en senior we-

tenschappelijk onderzoeker gepro-
moveerd in Autisme bij volwasse-
nen, tussen 14.00 en 16.30 uur een 
college geven over de nieuwste ont-
wikkelingen en meest recente in-
zichten op het gebied van autisme 
in De Gruitpoort in Doetinchem.. 
Na afloop is er volop gelegenheid 
tot vragen stellen. Voor kosten en 
aanmelden (verplicht), zie www.
gruitpoort.nl. Mensen met een uit-
kering komen in aanmerking voor 
reductie, mail o.v.v. reductie.

Bij Stichting RondomAutisme kan 
men terecht voor ontmoeting, ac-
tiviteiten, ondersteuning en advies 
door middel van vrij toegankelijke 
en kosteloze bijeenkomsten, mede 
dankzij de inzet van vrijwilligers. 
Mocht uit een activiteit of gesprek 
een specifieke hulpvraag naar vo-
ren komen, dan is Karin Rossel 
vanaf heden bevoegd als Autis-
metherapeut om hier structureel 
verdere hulp in te bieden. “Naast 
individuele, relatie- en gezinson-
dersteuning, ben ik nu gespeciali-
seerd in de behandeling van post 
traumatische stress bij mensen 
met autisme en binnenkort hoop 
ik officieel te starten met Praktijk 
Autisme en Gesprek”, aldus Rossel.

Daarnaast start de stichting in het 
voorjaarveen ‘Pubergroep’. Ouders 
van pubers met autisme, kunnen 
zich opgeven via de mail. 
   

 ■ info@rondomautisme.nl ■ www.rondomautisme.nl

ZELHEM - Woensdagavond 30 
maart staat de feestband ‘Fan-
tastisch’ centraal in het pro-
gramma live@ideaal, dat tus-
sen 20.00 en 22.00 uur vanuit 
de iBeat Recording Studio in 
Zelhem wordt uitgezonden. De 
band speelt live en de bandle-
den worden geïnterviewd door 
de presentatoren van het pro-
gramma.

Feestband Fantastisch komt uit 
de Achterhoek en bestaat uit vier 
ervaren muzikanten die in ver-
scheidene, zeer uiteenlopende, 
formaties ervaring hebben opge-
daan, waarbij de grootste gemene 
deler het maken van feest was. 
De gezelligheid, de energie en 
het enthousiasme spat er van af 
tijdens hun optredens en het ver-
maken van het publiek is vanaf 
de eerste tot de laatste minuut de 
belangrijkste opdracht.

Het repertoire
Het repertoire bestaat uit num-
mers van The Beatles, Rolling 
Stones, Drafi Deutscher, Tony 
Christie, The Monkees, Normaal, 
André Hazes, Boh Foi Toch, Peter 
Maffay, Rowwen Heze, VOF de 

kunst, Opus, the Shorts, Druk-
werk, enz., van rock tot polonaise, 
alles komt voorbij in het Engels, 
het Duits, Frans, Spaans en vooral 
veel Nederlandstalig.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 

Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kun-
nen mailen naar Live@Ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, 
Televisie & Internet, t.a.v. Live@
Ideaal.org, Postbus 50, 7020 AB, 
Zelhem.

Feestband Fantastisch bij 
LIVE@IDEAAL

Feestband Fantastisch komt uit de Achterhoek en bestaat uit vier ervaren muzikanten. 

Foto: PR

De Bregloop in Barchem kent jaarlijks een grote deelname. Foto: PR. 

Bronckhorst - Hoe ziet het vrij-
willigerswerk van morgen eruit? 
Ligt dit al vast of heb je er zelf 
invloed op? Wat doen anderen 
wat jou kan inspireren? Deze 
vragen worden beantwoord tij-
dens de eerste Vrijwilligers TOP 
in Bronckhorst op 11 april. Waar 
ben je ongelooflijk trots op? En 
waar heb je behoefte aan?

De gemeente Bronckhorst en de 
Bronckhorster Uitdaging slaan 
de handen ineen voor een inspi-
ratie-avond waarin de vrijwilliger 
een hoofdrol vervult. Samenwer-
ken en verbinden vanuit het the-
ma ‘Alleen ga je snel, samen kom 
je verder’. Verenigingen delen hun 
succesverhalen, zodat anderen 
ervan kunnen leren. En het uiten 
van behoeften maakt het moge-
lijk dat anderen meedenken en 
-doen. ”Wanneer je ziet dat je niet 
alles zelf hoeft te doen, maar van 
anderen kunt lenen en leren, is er 
veel meer mogelijk,” zegt voorzit-
ter van de Bronckhorster Uitda-
ging Jan Borgonjen. “Dan moet 
je wel weten wat anderen hebben 
of te bieden hebben. Materialen 
van de voetbalvereniging, kunnen 
misschien ook ingezet worden 
bij een dorpshuis. En als je in de 
buurt iets voor elkaar hebt gekre-
gen door een slimme aanpak, kan 
de toneelvereniging daar mis-
schien ook iets mee.”

Het programma is een aaneen-
schakeling van praktijkvoorbeel-
den en beleving. Deelnemers 
krijgen een kijkje in de glazen bol 
én hebben de mogelijkheid om 
zelf invloed uit te oefenen op de 
toekomst. “Er hangt veel van vrij-
willigers af. Dit zijn de pareltjes 
van onze samenleving,” vertelt 
gebiedsambtenaar Ineke Maciag. 

“Wanneer iedereen zijn eigen ta-
lenten kan inzetten, word je daar 
heel gelukkig van én het is leuk 
om dit te delen.”

”De Bronckhorster Uitdaging 
vindt het belangrijk om verbindin-
gen te leggen tussen verschillen-
de initiatieven. Niet weer een los-
se bijeenkomst, maar een schakel 
in de wereld van de vrijwilliger. 
Daarom ook de samenwerking 
met de gebiedsambtenaren van 
de gemeente Bronckhorst en con-
tact met bijvoorbeeld Scholder 
an Scholder,” licht Borgonjen toe. 
“Samenwerken is zoveel sterker 
dan elkaar beconcurreren. En om 
het continuïteit te geven zijn we 
in gesprek met Radio Ideaal om 
verenigingen en stichtingen een 
podium te geven.”

De avond is voor bestuursleden 
en vrijwilligers van verenigingen, 
stichtingen en maatschappelijke 
organisaties. Een avond in het ge-
meentehuis vol ideeën, energie, 
uitwisseling van ervaringen, ver-
bindingen en leermomenten voor 
jouw organisatie! 

Aanmelden en meer informatie 
op www.bronckhorst.nl/11-april

(Advertorial)

Vrijwilligers TOP kijkt in de 
toekomst 
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Roll-Over Bronckhorst 2016 vanuit
Vorden, Warnsveld en Drempt

REGIO - Donderdag 26, vrijdag 
27 en zaterdag 28 mei staat de 
twaalfde editie van Roll-Over 
Bronckhorst op het programma. 
De ‘rolstoel-wandel’driedaagse 
staat bij velen al jaren op de 
agenda.

De organisatie van de Roll-Over 
Bronckhorst is al die jaren in han-
den van de Roll-Over Commissie 
van de Zonnebloem afdeling IJs-
selstreek. Daarbij worden ze on-
dersteund door de Zonnebloem 
afdelingen. Extra ondersteuning 
krijgen ze dit jaar van de Zonne-
bloem afdelingen Vorden, Warns-
veld en Drempt waar dit jaar de 
startplaatsen zijn. Daarnaast is er 
veel financiële steun vanuit het 
bedrijfsleven, de gemeente en de 
vaste hoofdsponsor. “Regiobank 
Steenderen-Warnsveld is al twaalf 
jaar een vaste waarde. Harold en 
Babs Achterkamp voelen zich be-
trokken bij dit evenement”, vertelt 
Roll-Over Commissievoorzitter 
Jan Visser.

De organisaties van de Roll-Over 
vraagt veel van de vrijwilligers, ex-
tra inzet van hulpmiddelen en legt 
daarmee ook een groot beslag op 
de financiële middelen. Daarom 
heeft de organisatie moeten be-
sluiten om dit jaar de kosten voor 
deelname iets te verhogen. “Maar 
daarvoor krijg je ook iets. Alle on-
dersteuning en voorzieningen zo-
als toiletten, rolstoelen et cetera 
zijn aanwezig en deelnemers krij-
gen een kop koffie met iets lekkers 
bij de pauzeplekken”, vult mede-
commissielid Josephine Steffens 
aan. “We regelen en organiseren 
alles om deelnemers drie mooie 
dagen te bezorgen.”

De Roll-Over Bronckhorst is nog 
geen landelijke activiteit, maar 

steeds meer deelnemers komen 
van buiten de streek. “We hebben 
wel last van de veranderende zorg. 
Door de steeds hogere indicatie 
kunnen bijvoorbeeld bewoners 
van de woonzorgcentra niet meer 
drie dagen deelnemen. Er is geen 
tijd meer voor en geen vrijwil-
ligers beschikbaar”, legt Jan Vis-
ser uit, die deze ontwikkeling be-
treurt. “Mensen kunnen zich zelf 
aanmelden. De Zonnebloem blijft 
mensen bezoeken en bij de maat-
schappij betrekken.”

Ook zijn jongeren van harte uit-
genodigd zich aan te sluiten als 
vrijwilliger. “Voor de Roll-Over als 
vrijwilligersorganisatie is het las-
tig het hoofd boven water te hou-
den. Het gaat ook de jeugd aan, zij 
zijn de ouderen van later”, vindt 
Jan Visser. “Leden van de Jeugd 
Lions,de Leoclub, studenten zorg 
van het Graafschap College, heb-
ben zich al aangemeld voor de 
zaterdag. “We waarderen alle hulp 
die we krijgen.”

Voor drie dagen worden drie 
prachtige routes uitgezet, waar 
rolstoelers met duwers en scoot-
mobielen voor drie dagen, of een 
dag aan kunnen deelnemen. “We 
hopen op goed weer, maar dat 
hebben we niet in de hand”, lacht 
Jan Visser. “Iedereen doet in elk 
geval zijn best er weer wat moois 
van te maken.”

Informatie over startplaatsen:
Donderdag 26 mei: Lindese Mo-
len, Lindeseweg 29, Vorden.
Vrijdag 27 mei: GG-net Warns-
veld, Vordenseweg 12, Warnsveld.
Zaterdag 28 mei: Garvo BV, Mo-
lenweg 38, Drempt.

Meer informatie over de Roll-
Over, de Vrienden en aanmelden, 
zowel voor deelnemers als duwers 
en scootmobielen, is te vinden via 
de website of op facebook.
   

 ■ www.rolloverbronckhorst.nl ■ www.facebook.com/
rolloverbronckhorst

Jan Ottink Band wint 
Gelderse Kleiroze 2015
‘Maak mie 
wakker’ bij 
jury en publiek 
nummer 1
ACHTERHOEK - De Jan Ottink 
Band is winnaar geworden van 
de Gelderse Kleiroze 2015. Het is 
de prijs voor een ‘heavig’ streek-
taallied uit Achterhoek en Lie-
mers dat een ‘scholderklöpke’ 
verdient. De groep sleepte zowel 
de vakjuryprijs als de publieks-
prijs in de wacht met ‘Maak mie 
wakker’, de titelsong van de ge-
lijknamige cd. De tekst is van 
de frontman zelf, de muziek van 
Luc Verhey.

Het was Annette Bronsvoort, bur-
gemeester van Oost Gelre, die za-
terdagavond de prijzen uit mocht 
rijken tijdens het intieme streek-
taalfestival ‘Plat Gespöld’ bij Erve 
Kots Lievelde. Zij verontschuldig-
de zich eerst voor haar eentalig-
heid. Als geboren Tukkerse (Hen-
gelo) werd zij door haar ouders 
niet tweetalig opgevoed. “Maar ik 
waardeer het enorm dat de men-
sen hier zo goed zorgen voor de 
streektaal. Het toont een mooi as-
pect van onze veelkleurige eigen-
heid”.

Juryrapport
Het juryrapport maakte duidelijk 
waarom de vakjury, acht regio-
nale radiomakers, het lied ‘Maak 
mie wakker’ het meest bijzonder 
vond. Annette Bronsvoort las het 
rapport voor: “Onze Nederlandse 
kleinkunst is rijk aan prachtige 
liedjes, die altijd ergens over gaan. 
Het zijn liedjes die raken en willen 
raken. Je hoort ze nog steeds voor-
bijkomen. De jury herkent in deze 
kleinkunsttraditie het werk van Jan 
Ottink. Hij gebruikt de streektaal 
om te zingen over grote en kleine 
kwesties, zoals het geluk, de liefde 
en de tijd die vliegt. En hij doet dat 
steeds op een emotievolle manier 
met zijn muziek, zijn karakteristie-
ke stem en zijn compagnons”.

Publieksprijs
Omroep Gelderland stelde in sa-
menwerking met Optimaal FM 
haar digitale stemmachine be-
schikbaar om het publiek de ge-
legenheid te geven te stemmen 
voor het streektaallied dat een 
scholderklöpke verdient. Met 23% 
van de stemmen pakte de Jan Ot-
tink Band ook deze prijs. Goede 
tweede werd Joop Boxstart met 
19% van de stemmen voor het 
lied ‘Naar plekje’. Op de derde 
plaats met 11% van de stemmen 
eindigde Vals Plat met ‘Van durp 
naor durp . Ex aequo op de vierde 

plaats met 9% eindigen Boh Foi 
Toch (‘Honderd en ene’) en Jan 
Wilm Tolkamp (‘Toevallig’).

Plat Gespöld
De avond was een groot succes. 
Elke stoel was bezet en het publiek 
genoot enorm van de kwaliteit die 
voorbij kwam. ‘Niet Normaal’, twee 
jonge knapen die het erfgoed van 
Normaal willen bewaren, pakte de 
zaal met jeugdig elan onmiddel-
lijk in. Daarna volgde Frans van 
Gorkum met de veelzijdige gitarist 
Hans Beernink. Met stem en tekst 
weet Frans van Gorkum altijd ie-
ders gevoel te raken. Nu ook weer 
met drie nieuwe, wonderschone 
liedjes. Midlife Parrots uit Twente 
haalde met een bijzondere streek-
taalbewerking van Major Tom de 
onlangs overleden David Bowie 
uit de hemel. Goed dat Plat Ge-
spöld ook een goeie buur naar het 
festival haalde.

Na de pauze was het de beurt aan 
het Dinxperse duo Hans Beernink 
en Wim Jansen ofwel Alles Andes. 
Hans en Wim ontdekten in 2009 
de streektaalmuziek en sindsdien 
zingen en schrijven zij prachtige 
ballads. Het lied ‘Jopie’ scoorde 
en ook het lied ‘Deerne’ maakte 
indruk. Bonne Route zorgde voor 
een heerlijke finale. Muzikaal zit 
deze band heel goed in elkaar. 
Hans Westerveld schrijft bijzon-
dere teksten, Inge te Boekhorst 
laat met haar stem horen hoe be-
toverend mooi streektaal kan klin-
ken, Stef Geurtzen zingt en speelt 
als een vrolijke kwajongen, Hans 
Beernink is een waardige opvol-
ger van de overleden bassist Wim 
Smits. Bonne Route wist het pu-
bliek te plezieren en te ontroeren. 
Presentator Joop Hekkelman riep 
niet voor niets uit, dat het lekkerst 
voor het laatst werd bewaard.

Winnaars aan het woord
Hans Beernink, ook voorzitter van 
de vakjury, interviewde vooraf-
gaande aan de prijsuitreiking de 
winnaar van vorig jaar, Joop Box-
start. De Liemerse zanger onder-
streepte het belang van De Gelder-
se Kleiroze. “Het gif de streektaak-
artiest een heavige dow omhoog”. 
Na afloop liet de oud-winnaar 
weten: “Het was een heerlijke oa-
vend, mooie locatie, good geluud, 
heerlijke muziek, mooie afwis-
seling en met een terechte win-
naar. Mien complimenten. Ik heb 
enorm genoten.”
De winnaar toonde zich zeer ver-
heugd met de prijzen. “Ik ben er 
enorm blij mee en trots op en wil 
iedereen, die op ons gestemd heeft 
heel erg bedanken! Het is echt een 
mooie blijk van waardering voor 
wat we al zo lang doen: mooie 
liedjes schrijven en uitvoeren.”

WICHMOND - Zondagmiddag 20 
maart was het wederom een 
drukte van belang in in Sport-
hal De Lankhorst in Wichmond. 
Daar organiseerde DOG Baak 
een middag Dans Demo.

Voorheen stond deze middag als 
Jazz Demo op de agenda, maar 
dat dekte allang de lading niet 
meer. Behalve Jazz dansen, ston-
den ook hiphop en streetdance 

op het programma. Dansgroepen 
van zeven verenigingen uit de hele 
regio, zoals Dynamic gym, Kracht 
& Vlugheid Eerbeek, Valto Eefde, 
DIO Keijenborg, Brinio Lochem, 
De Sperwer Hummelo en natuur-
lijk DOG Baak stonden achter het 
grote gordijn te wachten om te 
kunnen optreden.

In het fraaie programmaboekje 
stonden de in totaal 30 dansen 

vermeld op leuke en dansbare 
muziek. De zaal zat wederom ge-
vuld met enthousiast publiek die 
genoten van de spetterende op-
tredens. De deelnemers hadden 
er bovenal veel plezier in om op 
te treden voor zoveel mensen en 
dat was aan al hun gezichten af te 
lezen.
   

 ■ www.dogbaak.nl

Spetterende Dans Demo

De ‘rolstoel-wandel’driedaagse dit jaar in mei. Foto: Achterhoekfoto.nl/John Mokkink

Burgemeester Annet Bronsvoort met winaar Jan Ottink (midden) en juryvoorzitter Hans 

Beernink op de achtergrond. Foto: PR

Applaus na een spetterend optreden van DOG. Foto: Liesbeth Spaansen
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Belevend leren in de praktijk

BRONCKHORST/DOETINCHEM - Ve-
le boeren in de omgeving hebben 
afgelopen week hun staldeuren 
open gezet voor kinderen van 
diverse basisscholen in de regio. 
Ze konden de boerderij met al 
hun zintuigen ervaren. Met eigen 
ogen zien waar de melk vandaan 
komt, dat is belevend leren in de 
praktijk in optima forma.

Door Alice Rouwhorst

Zo’n 930 kinderen van 34 groe-
pen uit de gemeente Bronckhorst, 
Zutphen en Doetinchem kregen 
‘s morgens bezoek in de klas van 
een boer of boerin die van alles 
vertelde over zijn of haar melkvee-
bedrijf. Deze informatie riep bij de 
kinderen al een hele boel vragen 
op, zoals hoeveel melk geeft de 
koe en hoe oud kan een koe wor-
den. Maar ook of de boer andere 
dieren heeft of hoe de hond heet.

Groep 5 van de Pannevogel in 
Steenderen kreeg bezoek van boer 

Anton IJsseldijk uit Steenderen. 
Na zijn bezoek aan school stapten 
de kinderen op de fiets richting 
zijn boerderij ‘t Holthuizen, waar 
150 melkkoeien in de robotstal 
staan, in het zand liggen of in de 
rij staan om gemolken te worden. 
Boer Anton en medewerker Jan 
Willem leidden de kinderen rond 
in twee groepjes door de stal met 
kalfjes en het jong vee, in het totaal 
zo’n 70 stuks.

Ze vertellen bij de melkrobot hoe 
de koe gemolken wordt en laten 
de koeltank zien waar de melk op-
geslagen wordt voordat het naar 
de fabriek gaat. Ook hier hebben 
de kinderen veel vragen, die door 
Anton en Jan Willem duidelijk be-
antwoord worden.

Na de rondleiding mogen de kin-
deren in kleinere groepjes hun 
kennis testen aan de hand van een 
vragenlijst waarmee ze het ‘Boer-
derijbewijs’ kunnen halen en on-
dertussen mogen ze rondlopen op 

het bedrijf. Anton en Jan Willem 
zijn in de buurt om al hun vragen 
te beantwoorden. De dag wordt 
afgesloten op zolder van de robot-
stal waar ze een pakje drinken en 
een stuk kaas aangeboden krijgen, 
waarvan de grondstof van deze 
producten wordt gefabriceerd 
door de herkauwende dames on-
der hen. Op de vraag wat ze het 
leukst vonden van de rondleiding 
op de boerderij antwoordden ze 
unaniem: “De kalfjes!”

Organisatie en sponsoren
LTO Bronckhorst e.o./Doetinchem 
organiseren elk jaar deze dag, om-
dat veel kinderen geen idee heb-
ben wat er zich allemaal op een 
boerderij afspeelt.
De sponsoren van ‘Met de klas 
de boer op’ zijn dit jaar Aviko, 
Welkoop, Alfa Accountants, For 
Famers Henrix, Univé Verzekerin-
gen, ABN Amro, Rabobank, Graaf-
schap Dierenartsen en Friesland 
Campina.

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van donderdag 
24 maart, de Paasdrive en ook 
tweede avond van de top-integrale 
competitie van Bridgeclub Bronk-
horst. Dat betekent dat iedereen 
dezelfde (voorgestoken) spellen 
speelt en er maar één uitslag is. 
Heel bijzonder dat een paar van 
de ‘nieuwelingen’ tweede is ge-
worden!

Voor iedereen stond een doosje ei-
eren op tafel en kon bij elk spel eie-
ren worden gewonnen of verloren. 
Per gemaakt deelcontract kreeg je 
één ei, voor de gemaakte manche 
twee eieren, en voor klein slem 
drie eieren. En voor elke down-
slag werd een ei weggegeven. Het 
was dan ook een gezellige drukte 
om alle eierentransacties eerlijk 
te laten verlopen en alle eieren 
veilig te ‘vervoeren’. Dank aan de 
wedstijdleider(s) en aan de direc-

teur eierzaken! In totaal 38 paren 
verdeeld over twee lijnen.

Uitslag: 1. Inge & Reint Pellenberg 
61,32%, 2. Agnes Pietersen & Resy 
Wensink 61,15%, 3. Irene Lichten-
berg & Theo Schoenaker 58,75%, 4. 
Ria Jansen & Rikie Scheers 57,64%, 
5. Tiny Kleinreesink & Wim Schip-
per 55,72% 6. Jenny & Wim van 
Wanrooy 55,28%, 7. Henny Deunk 
& Wil Matser 54,76%, 8. Dick 
Brinkman & Hans Dekker 54,38%, 
9. Marijke Hilderink & Erica Schut 
54,24%, 10. Frieda Driever & Har-
rie Pelgrom 53,70%.

Volgende week bridgen op don-
derdag 31 maart, de eerste avond 
van de laatste competitieronde 
van dit seizoen. Afmelden min-
stens vóór 12.00 uur op de wed-
strijddag via het mobiele nummer 
van de club: 06-25198329.

   

Hortus Aquatilis:
Vijvers in opbouw
DIEREN - De leden Heuvelink en 
Van Someren van Hortus Aquatilis 
aquarium vijververeniging verzor-
gen dinsdag 5 april een lezing met 
als titel ‘vijvers in opbouw’.

Over de vijver, die aangelegd zal 
worden en over vijvers die er al 
zijn, die een geheel moeten wor-
den met de tuin. Onderhoud en 
wijzigingen aanbrengen maken in 

het voorjaar deel uit van de werk-
zaamheden aan de vijvertuin. 
Daarnaast wordt aandacht be-
steed aan de verschillende zones 
in en om de vijver, welke planten 
en vissen bijzondere eisen stellen. 
De lezing vindt plaats in clubge-
bouw de Eendracht aan de Goud-
akkerstraat 47 te Dieren en begint 
om 20.00 uur. De entree is gratis.

   

Jans Polling bij Dialect 
op de koffie
LIEVELDE - Op zondag 3 april van 
11.00 tot 13.00 uur organiseert de 
Dialectkring Achterhook en Lie-
mers (www.dialectkring.nl) een 
volgende aflevering van “Met dia-
lect op de koffie” bij Erve Kots in 
Lievelde. Deze morgen zal optre-
den: Jans Polling uit Drenthe (Bor-
ger 1946) radiomaker, presentator, 
schrijver, zanger en verhalenver-
teller.

Hij heeft tien verhalenbundels ge-
schreven, waarin hij op humoris-
tisch-relativerende wijze de dage-
lijkse gang van zaken in zijn gezin 
beschrijft. Als radiomaker verwierf 
Polling bekendheid als medepre-
sentator van het Drents Program-
ma van Radio Noord en (later) van 

Radio Drenthe.

Fiets- en wandelroutes
Op deze morgen zal ook het boek-
je met fiets- en wandelroutes langs 
de dialectborden worden gepre-
senteerd. In 2011 werd door de Di-
alectkring Achterhook en Liemers 
een aantal dialectborden geplaatst 
in Winterswijk en omgeving, hier-
langs zijn thans fraaie fiets- en 
wandelroutes samengesteld.

Leden van de Dialectkring krijgen 
het routeboekje gratis thuisgezon-
den. De entree bedraagt 7 euro p.p. 
inclusief twee koffie of thee. Ook 
niet-leden van de Dialectkring zijn 
als altijd van harte welkom.

ZUTPHEN - De gevangenisdeuren 
van de penitentiaire inrichting 
(PI) Achterhoek in Zutphen - die 
normaal gesproken hermetisch 
gesloten blijven - gaan zaterdag 
16 april een keertje open voor het 
publiek. Die dag is namelijk de 
jaarlijkse open dag van de gevan-
genis en kunnen bezoekers zich 
een beeld vormen van het leven, 
werken en verblijven in een peni-
tentiaire inrichting.

Belangstellenden die de open 
dag willen bezoeken, moeten 
zich vooraf aanmelden. Alleen 
dan is toegang tot de gevange-
nis mogelijk op 16 april. Aanmel-
den kan tot uiterlijk zaterdag 9 
april door een mail te sturen naar 
pi.achterhoek@dji.minjus.nl. De 
aanmelding wordt bevestigd met 
een uitnodigingsbrief. Vanwege de 
beheersbaarheid - de gevangenis 
is immers gewoon in bedrijf - is er 
plek voor maximaal 240 bezoekers. 
De minimumleeftijd voor een be-
zoek tijdens de open dag is twaalf 
jaar, kinderen vanaf deze leeftijd zijn 
alleen welkom onder begeleiding 
van een volwassene.

De penitentiaire inrichting Achter-
hoek, ook wel bekend als gevange-
nis Ooyerhoek, is gevestigd op de 
Revelhorst in Zutphen. PI Achter-
hoek heeft plek voor in totaal 204 

gedetineerden en heeft zowel de be-
stemming van gevangenis als Huis 
van Bewaring. In de gevangenis 
zitten personen die van de rechter 
een vrijheidsstraf opgelegd hebben 
gekregen.
In het Huis van Bewaring zitten 
mensen die verdacht worden van 
een misdrijf. Ze zijn in voorlopige 
hechtenis genomen en in afwach-
ting van hun rechtszaak. PI Achter-
hoek heeft eveneens een EZV- en 
ISD-afdeling. EZV is de afkorting 
van Extra Zorg Voorziening. Op 

deze afdeling verblijven gedetineer-
den die niet kunnen functioneren 
op een reguliere afdeling omdat 
ze extra zorg en begeleiding nodig 
hebben. ISD staat voor inrichting 
voor stelselmatige daders. Dit zijn 
zogenoemde veelplegers die door 
de rechter een ISD-maatregel op-
gelegd hebben gekregen van maxi-
maal twee jaar. De periode van 
detentie wordt benut om de vaak 
complexe verslavingsproblematiek 
en eventuele psychische problemen 
van de ISD’er gericht aan te pakken.

Beeld vormen van het leven, werken en 
verblijven in een penitentiaire inrichting

De gevangenisdeuren van de penitentiaire inrichting (PI) Achterhoek in Zutphen 1 dag 

open. Foto: PR

Samen met boer Anton IJsseldijk kijken de kinderen vanaf het zolder naar de koeien in de stal. Foto: Alice Rouwhorst

Draag bij aan de draagbare kunstnier. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier klein maken.
En de wereld van Willem weer groot.

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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Home-Start+ nieuw in negen 
gemeentes
VARSSEVELD - Yunio jeugdgezond-
heidszorg, vallend onder Sensire, 
biedt per 1 april Home Start+ aan 
in negen gemeenten van de Oost-
Achterhoek. Home-Start+ geeft 
opvoedingsondersteuning door 
ervaren vrijwilligers aan gezinnen 
met kinderen van 7 tot en met 14 
jaar. Het programma is een vervolg 
op het succesvolle Home-Start, dat 
zich richt op gezinnen met kinde-
ren tot zeven jaar.

Door Josée Gruwel

“Uit een toenemende vraag van 
onder andere ouders, jeugdver-
pleegkundigen, sociaal werkers 
en wijkcoaches is Home-Start+ nu 
een feit”, vertelt coördinator Thea 
Staffhorst. “Eigenlijk is het een 
logisch vervolg op Home-Start, 
waarmee in de afgelopen zeven-
tien jaar ruim zevenhonderd ge-
zinnen ondersteund werden in 
de gemeentes Doetinchem, Oude 
IJsselstreek, Aalten, Berkelland, 
Montferland, Winterswijk, Lo-
chem, Bronckhorst en Oost-Gelre. 
Ook landelijk floreert het pro-
gramma. Home-Start leidt tot ver-
betering van het welzijn van zowel 
ouders als kinderen en daarmee 
worden ernstige problemen voor 
opgroeiende kinderen voorko-
men. Met Home-Start+ willen we 
hetzelfde doel bereiken.”

Werkwijze
Als ouder kan men zichzelf aan-
melden voor het programma 
Home-Start+. Staffhorst: “De er-
varing van Home-Start leert dat 
ouders zich aanmelden die geen 
aanspraak willen of kunnen doen 
op hun sociale omgeving.” Na 
aanmelding wordt met een van 
de zes coördinatoren besproken 
hoe Home-Start+ behulpzaam 
kan zijn. Daarbij zijn de vragen 
van de ouder(s) het uitgangspunt. 
De ondersteuning wordt hierop 

afgestemd. Daarna wordt een vrij-
williger voorgesteld. Staffhorst: 
“Als het klikt, komt de vrijwilliger 
wekelijks enkele uren bij het ge-
zin thuis. Het voordeel is dat onze 
vrijwilligers de tijd hebben. Ze 
staan niet onder druk. De onder-
steuning duurt zolang het nodig 
is, maar maximaal twee jaar.” Voor 
het gezin zijn er geen kosten aan 
verbonden.

Vrijwilligers
Op dit moment wordt er met 
Home-Start in de negen gemeen-
tes gewerkt met 105 vrijwilligers. 
Een aantal ervan heeft aangege-
ven ook met het plusprogramma 
actief aan de slag te willen gaan. 
Daarnaast vraagt Yunio om nieu-
we vrijwilligers die wekelijks een 
bezoek afleggen, een luisterend 
oor bieden, vertrouwen wekken, 
praktische hulp en nuttige tips ge-
ven. Staffhorst: “Onze vrijwilligers 
zijn ervaringsdeskundigen, zijn 
zelf ouder of hebben ervaring in 
het werken met basisschoolleer-
lingen en pubers.”

Daarnaast volgen nieuwe vrijwil-
ligers een cursus van vijf keer een 
dag. Hierin komt onder andere de 
methodiek en de visie van waaruit 
gewerkt wordt aan de orde. “Het 
contact met de ouders is bijvoor-
beeld op basis van gelijkwaardig-
heid. Je richt je op de ouder, maar 
je neemt geen zaken van ouders 
over en laat het initiatief bij hen. Je 
blijft als het ware ‘op je handen zit-
ten’. Daarnaast is het heel belang-
rijk aandacht te geven aan wat er 
wel goed gaat in het gezin en niet 
alleen te focussen op problemen.” 
Eenmaal begonnen als vrijwilliger, 
is er eens in de zes weken een in-
tervisiemoment met mede-vrijwil-
ligers.

Ontstaan
De Engelse Margaret Harrison 

richtte in 1973 Home-Start op. 
Achttien jaar later, in 1991, werd 
het programma geïntroduceerd 
en uitgevoerd in 130 Nederlandse 
gemeenten. Inmiddels is geble-
ken dat het een ‘evidence based’ 
programma is. Dat betekent dat 
wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat de methode werkt.
In april 2014 werd het programma 
van Home-Start door het Euro-
pees Platform voor Investeren in 
Kinderen, een initiatief van de 
Europese Unie, erkend als ‘best 
practice’. Deze hoogst mogelijke 
beoordeling werd gescoord op ef-
fectiviteit, overdraagbaarheid en 
impact. Vanaf 1 januari 2016 kan 
Home-Start+ landelijk overal aan-
geboden worden.

Op 5 april start een cursus voor 
nieuwe vrijwilligers. Voor infor-
matie of aanmelding als vrijwil-
liger, maar ook voor gezinnen die 
ondersteuning willen: Thea Staff-
horst, 06 22976506, Will Schippers, 
06 12998606 of Yunio 0900 9864, 
info@yunio.nl

Primeur op open dagen 
van Oortgiese Campers
BAAK - Bijna is het zover, het week-
end van 2 en 3 april zal Oortgiese 
Campers op hun feestelijke open 
dagen de THOR A.C.E. camper pre-
senteren aan het publiek in de Ach-
terhoek. Naast de verhuur, verkoop 
en onderhoud aan campers heeft 
het Achterhoekse bedrijf sinds dit 
jaar nu ook het importeur schap 
van het Amerikaanse camper merk 
THOR verworven.

THOR Motorhomes is de grootste 
producent van campers in Noord 
Amerika. De A.C.E. serie is het type 
wat door Oortgiese campers geko-
zen is om als eerste in Nederland 
geïntroduceerd te worden. Met zijn 
negen meter lengte is de A.C.E. een 
camper die in Europa prima te be-
sturen is.

Janno en Joost van Oortgiese cam-
pers zagen al geruime tijd een 
stijgende vraag naar grote en luxe 
campers om voor langere tijd te 
overwinteren in het warme zuiden. 
Het unieke kenmerk van de A.C.E 
camper is de Slide out (de zijwan-
den die uitschuiven). Deze creëren 

een enorme leefruimte die door 
geen enkel andere Europese cam-
per geëvenaard kan worden. Daar-
bij zijn de deze campers bijzonder 
compleet uitgerust. Automaat, 
Dakairco, TV’s, magnetron, oven, 
Leveling systeem; alles is stan-
daard. Daarbij is hij qua prijs bij-
zonder concurrerend ten opzichte 
van de andere grote campers met 
C1 rijbewijs van de Europese bou-
wers.

Op de open dagen van Oortgiese 
Campers word de A.C.E. gepre-
senteerd maar uiteraard ook de 
nieuwe huurvloot van 2016 en een 
aantal top occasions. Tevens kan 
men kennis maken met de moge-
lijkheden voor onderhoud, APK, 
schadeherstel en op/inbouw van 
accessoires. Het belooft weer een 
gezellig weekend te worden en ui-
teraard is iedereen van harte wel-
kom op 2 en 3 april tussen 10.00 en 
16.00. De koffie staat klaar.
   

 ■ www.oortgiese-campers.nl ■ www.thor-campers.nl

   

Land- & Tuinbouwbeurs 
Oost-Nederland
ZELHEM - Vorig jaar manifesteer-
den zich 235 standhouders en 
trok de Land- & Tuinbouwbeurs 
Oost-Nederland bijna 19.000 ge-
interesseerden. De pijlers voor de 
komende editie die van dinsdag 31 
mei tot en met donderdag 2 juni 
plaatsvindt zijn gericht op drie-
honderd standhouders en 25.000 
bezoekers. De organisatoren van 
de vakbeurs willen dit jaar de beurs 
nog breder trekken voor bezoekers 
en exposanten waarin Gelderland, 
Twente, Brabant en Duitsland cen-
traal staan.

Door Jan Hendriksen

Door het uitnodigingsbeleid nog 
uitgebreider in te zetten, zullen op 
deze manier nog meer agrariërs 
de weg weten te vinden naar Zel-
hem, zo verwacht beursorganisator 
CNO-Expo. De beurs zal onder an-
dere worden uitgebreid met diver-
se nieuwe thema’s en congressen 
zoals een congres ‘Marktmacht’, 
een loonwerkersmorgen inclusief 
lunch, een congres Intensieve Vee-
houderij, een Tuin- & Erf plein, een 
Jacht Paviljoen, een ‘Flirt Tent’, Eten 

en Daten voor vrijgezelle agrariërs, 
een biologisch paviljoen en een 
live fokveeveiling. Drie dagen lang 
is Zelhem eind mei en begin juni 
hét trefpunt voor ondernemende 
melkveehouders, akkerbouwers en 
agrariërs met een gemengd bedrijf 
en bosbouw. Alle informatie is tij-
dens de vakbeurs voorhanden wel-
ke bezoekers direct in hun bedrijf 
kunnen toepassen. Deze vakbeurs 
is de perfecte gelegenheid om live 
ontmoetingen om te zetten in di-
rect zaken doen. De locatie van de 
Land- & Tuinbouwbeurs is te vin-
den op de hoek van de Ruurlose-
weg en Petersdijk tussen Zelhem 
en Ruurlo. De beurs is dagelijks van 
13.00 tot 22.00 uur geopend.

Land- & Tuinbouwbeurs Oost-
Nederland wordt georganiseerd 
door beursorganisator CNO-Expo 
uit Rijssen. CNO-Expo is gespe-
cialiseerd in het organiseren van 
vakbeurzen. Het beursconcept dat 
gehanteerd wordt laat zich om-
schrijven als innovatief, actueel, 
dynamisch en professioneel, waar-
bij het overbrengen van marktken-
nis centraal staat.

DOETINCHEM - Special Olympics 
Nederland heeft kenbaar gemaakt 
dat de Achterhoek en Den Haag 
gezamenlijk in de race zijn om or-
ganisator te worden van de Special 
Olympics Nationale Spelen in 2018. 
De Special Olympics Nationale 
Spelen is het grootste multi-sport-
evenement voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Neder-
land. De Achterhoek is verheugd 
dat de bidcommissie heeft besloten 
om met haar verder te gaan.

Medio april brengt de bidcommis-
sie een bezoek aan de Achterhoek 
om een nadere toelichting te krij-
gen op de bid. Op basis van het bid-
book en het bezoek wordt uiteinde-
lijk besloten wie geschikt is om de 
Special Olympics Nationale Spelen 
2018 te organiseren.De Special 
Olympics Nationale Spelen 2016 
vinden dit jaar in Nijmegen - Groes-
beek - Wijchen plaats. De Provin-
cie Gelderland zou mogelijkerwijs 
twee opeenvolgende edities gast-
heer van het event kunnen worden. 
Jan Markink, gedeputeerde sport 
Provincie Gelderland: “Sport voor 
mensen met een beperking is een 
belangrijk thema voor de provincie 
Gelderland. De provincie onder-
steunt het breed gedragen initiatief 
vanuit de Achterhoek, om de Spe-
cial Olympics Nationale Spelen in 
2018 opnieuw naar Gelderland te 

halen. Het draagt bij aan een goed 
sportnetwerk voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking en het 
versterkt de mogelijkheden en be-
reikbaarheid van aangepast spor-
ten. Dit sluit nauw aan bij wat wij 
in Gelderland belangrijk vinden.”
Het bidbook is tot stand gekomen 
door een nauwe samenwerking 
tussen de 8 Achterhoekse gemeen-
ten, de Provincie Gelderland, MEE 
Oost, het Graafschap College, de 
Gelderse Sport Federatie en een 
aantal toonaangevende Achter-
hoekse ondernemers. “We vinden 

het belangrijk dat iedereen op ei-
gen kracht mee kan doen in de sa-
menleving. Dankzij de inspannin-
gen en goede samenwerking van al 
deze partijen kunnen we mensen 
met een verstandelijke beperking 
ook op sportief gebied een mooi 
podium geven. En dat past uitste-
kend bij het Achterhoekse Noaber-
schap”, aldus Esther Kopmels, be-
stuurder MEE Oost.
   

 ■ www.specialolympics 
achterhoek2018.nl

Achterhoek in de race voor Special 
Olympics Nationale Spelen 2018

Het Achterhoekse bidbook is geaccepteerd door de organisatie. Foto: PR

Coördinator Thea Staffhorst is een van 

de vertrouwde gezochten bij Yunio Home 

Start. Foto: Josée Gruwel

Luxe camper om voor langere tijd te overwinteren in het warme zuiden. Foto: PR

acute zorg
Een zorg minder.
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Assemblagemedewerker m/v

Heb jij affiniteit met de agrarische sector? En kan jij goed 
met gereedschappen werken? Dan zoeken wij jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als assemblagemedewerker zet je samen met je collega’s verschil-
lende producten in elkaar. Dit doe je aan de hand van opgestelde 
instructies. Je controleert de producten die in elkaar gezet zijn. 
Ook test je de producten zodat je zeker weet dat ze goed werken. 
Daarnaast is het jouw taak om de logistiek medewerker te onder-
steunen. Je verzamelt orders, controleert ze en pakt ze in.

Monteur/Inspecteur m/v

Heb jij een afgeronde elektrotechnische opleiding en wil je 
aan de slag als monteur bij een professionele organisatie?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als monteur/inspecteur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van inspecties en reparaties in de omgeving van Groenlo en in 
de werkplaats. Je voert inspecties, reparaties en beproevingen 
uit aan alle materialen. Hierbij gebruik je jouw elektrotechnische 
en werktuigbouwkundige kennis. Het is erg belangrijk dat je geen 
hoogtevrees hebt. Je werkt klantgericht en zorgt ervoor dat de 
klanten juist geadviseerd worden.

Leerling Installatiemonteur m/v

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

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

Allround Timmerman m/v

Match 4U heeft diverse opdrachtgevers in de bouwsec-
tor en wij hebben op korte termijn veel aanvragen voor 
Timmermannen!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Je verricht vakkundig werkzaamheden op nieuwbouw, renova-
tie- en onderhoudsprojecten in bewoonde woningen en andere 
gebouwen. Je denkt mee met de uitvoerder of voorman over de 
organisatie van het werk en ondersteunt hem in de uitvoering. 

Schilder m/v

Ben jij een ervaren schilder en heb je ervaring met huur-
huizen en nieuwbouw? 

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie als schilder verricht je (onderhouds)werkzaamheden 
aan huurhuizen, woningen en nieuwbouw. Je werkt zowel zelfstan-
dig als in een team. De werkzaamheden vinden plaats in de omge-
ving van Lochem, Eibergen, Zutphen en Deventer. Het is daarom 
van belang dat je in de directe omgeving woont.

Internationaal Accountmanager m/v

Ben jij enorm gedreven, een tikje eigenzinnig en vooral 
erg ambitieus? Wil jij bij een bedrijf werken dat continu de 
focus heeft op de ontwikkeling van haar product? 

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als accountmanager ligt je focus op het leggen van langdurige en 
duurzame win-win relaties. Het gaat om een product waarvoor de 
klant aanpassingen in de productieprocessen en –machines moet 
doen. Je stelt je daarom eerder op als een consultant dan als een 
accountmanager. Primair richt jij je op het verhogen van de winst 
bij de klant. Je denkt mee met de behoefte 
van de klant en weet als geen ander de 
toepassingsmogelijkheden toe te spitsen op 
de vraag van de klant. Als accountmanager 
ben je in staat om in overleg met de klant, de 
R&D afdeling, de tekenaars en de productie 
een optimaal gespecificeerd product aan te 
bieden. Binnen deze organisatie is er veel 
ruimte voor eigen inbreng, eigen visie en 
ontwikkeling. Er valt met name in de Franse 
markt veel winst te behalen en daarom is een 
uitstekende beheersing van de Franse taal een 
vereiste. Je verblijft met regelmaat meerdere 
weken in het buitenland en hebt geen moeite 
met het werken op ongebruikelijke werktijden.

Résidence Lichtenvoorde

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken van 
nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunstgebit. 
Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

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

Tandarts:
2 - 3 april, G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, wateroverlast, 
milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 
(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, omdat het niet 
kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen en het drukrioleringsysteem in 
het buitengebied svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen zoals een 
niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens kantoortijden 
het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, 
als het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteiten-
nr. (06) 13 10 07 77.

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00-17.30 uur, za 10.00-13.00 uur.

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een verpleeg-
kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 
Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-
ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 
ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, 
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, gespecialiceerd 
in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, 
ook ambulant.

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het Hoge 3, 
7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
Op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) 
inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 3 april, 10.00 uur: mevr. ds. P.J. Vlasblom-Bennink uit Nunspeet.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 3 april, 10.00 uur: ds. J. Mol uit Bathmen. Collecten in beide diensten: 
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Onderhoud gebouwen.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 3 april 2016 om 10.00 uur, Voorganger: Ds. Marianne Benard-
Boertjes, Kerkdienst, Collectes, giften, acties: college van diaconie. 

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 april, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, em.-priester. 
Zondag 3 april, 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 2 april, 18.30 uur, Presentatieviering EHC van kinderen uit 
Zutphen, Brummen, Joppe, Lochem en Vorden, vg. J. van Kranenburg, 
pastoraal werker.

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

Engelse les van een echte 
britse. Verbeter je spreek-
vaardigheid. Verbreed je 
woordenschat. Ook scholie-
ren. Tel 0575-471802.
   

Gezocht; Oude brommers 
en onderdelen van o.a. 
Zundapp en Kreidler. Bel: 06-
15268461.
   

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.

   

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

T.K. Elektrische gazonmaaier 
32 cm. 06 - 10 45 33 11.
   

Te koop: hydraulisch opklap-
bare weidesleep. ca. 5 meter 
breed. Wandelwagen voor 
± 8 volwassen koeien. Wim 
Kornegoor Holtslagweg 4 
Baak 06 2080 1930.
   

Voor al uw ploeg/frees werk-
zaamheden van uw (moes) 
tuin. moet u bij Remon Derk-
sen zijn. voor meer info bel: 
0681592702.

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

Woensdag  30 maart Champignonsoep/Spies de Rotonde met krui-
denboter, aardappelen en groente

Donderdag 31 maart Boerenkool met jus, rookworst, ribbetjes en 
zuur garnituur/Bavaroise met slagroom 

Vrĳdag 1 april Tomatensoep/Wokki wokki van vis met rĳst en 
rauwkostsalade

Zaterdag 2 april Varkenshaas saté met pindasaus, gebakken 
aardappel en groente/Ĳs met slagroom (alleen 
afhalen of bezorgen)

Maandag 4 april    Gesloten
Dinsdag 5 april      Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsala-

de/Ĳs met slagroom

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

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

VLOOIENMARKT
ZELHEM 

Zondag 10 april
10.00 - 17.00 uur

Sporthal De Pol
 Vincent van Goghstraat 72

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

VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL 

Zondag 17 april
10.00 - 17.00 uur

HESSENHAL
Monumentenweg 30

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

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Wiersseweg 23 
b 245.000,- k.k.
VRIJSTAANDE WONING
Woonoppervlak 113 m², perceel 513 m².

Wildenborchseweg 29
b 159.000,- k.k.
VRIJSTAANDE BUNGALOW
Woonoppervlak 65 m², perceel 442 m².

RUURLO RUURLO

v. Tuyll v. Serooskerkenweg 55 
b 225.000,- k.k.
GESCHAKELD WOONHUIS
Woonoppervlak 122 m², perceel 240 m².

RUURLO

Stellingmolenlaam 31 
b 419.000,- k.k.
VRIJSTAANDE WONING
Woonoppervlak 208 m², perceel 616 m².

 

2 april

Larikslaan 7
b 249.000,- k.k.
2-ONDER-1-KAPWONING
Woonoppervlak 164 m², perceel 343 m².

De Decanije 22 
b 446.000,- k.k.
PORTIEKFLAT, LUXE APPARTEMENT
Woonoppervlak 135 m², inhoud 430 m3.

Eekvenne 35 
b 166.000,- k.k.
TUSSENWONING
Woonoppervlak 102 m², perceel 130 m².

Bosweg 5
b 296.000,- k.k.
VRIJSTAANDE BUNGALOW
Woonoppervlak 134 m², perceel 2.174 m².

BARCHEMVORDEN

BARCHEM

BARCHEM

De Smidse 4 
b 126.000,- k.k.
BOVENWONING
Woonoppervlak 95 m²,  inhoud 260 m3.

RUURLO

Nieuwsgierig naar de waarde 
van uw woning? 

Neem contact op met 
ons kantoor voor een 

gratis waardebepaling. 

T 0573 222 444
E lochem@thomapost.nl

Thoma Post Jr. Makelaars:

in de landelijke top 10 

meest verkochte woningen 

bestaande bouw 2015.

Bron: Vastgoed Magazine 

Prins Bernhardweg 7
7241 DH Lochem
T 0573 222 444
E lochem@thomapost.nl www.thomapost.nl

Vlas 5, Ruurlo

RECENT VERKOCHT

Loolaan 26, Ruurlo Haarweg 2, Ruurlo

OPEN HUIS zaterdag 2 april.  Welkom van 11.00 - 15.00 uur!

Zaterdag 2 april worden de deuren van een geselecteerd 
aantal woningen voor u geopend. Tussen 11.00 en 15.00 
uur bent u welkom om deze woningen vrijblijvend en 
zonder afspraak te bezichtigen, u wordt rondgeleid door de 
bewoners. 
Voor het complete overzicht van deelnemende panden 
kijk op www.thomapost.nl en www.funda.nl. Ook onze 
vestiging is die dag geopend van 11.00 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom!

Oude Enkweg, Vorden

VERKOCHT
VERKOCHT

VERKOCHT
NOG 2 TE KOOP


