
Het weekend van 9 en 10 april vindt 
weer het pony- en paardenconcours 
plaatsvinden bij Kasteel Vorden. B  12

De ondertekening van de verklaring vond op een platte wagen in de ligboxenstal plaats. Foto: Jan Hendriksen. 

Nieuwe aanpak tegen oprukkende criminaliteit 
in het buitengebied
Criminaliteit, 
brand- en 
verkeersveiligheid
VIERAKKER - Of het nu de meest re-
alistische nabootsing was die men 
liet zien? Daaraan werd getwijfeld. 
“Zo erg is het gelukkig (nog) niet 
op het platteland. Maar het komt 
wel steeds dichter bij”, zo verklaar-
de één van de aanwezigen die 
woensdag 30 maart bij de onder-
tekening van de Intentieverklaring 
Veilig Ondernemen Buitengebied 
Hengelo en Vorden aanwezig was. 
Onder toeziend oog van tiental-

len vertegenwoordigers van de 
verschillende partijen en een deel 
van de veestapel van Jan Borgman 
en Erna Roeterdink vond de on-
dertekening van de intentieverkla-
ring op een platte wagen in de lig-
boxenstal bij boerderij ‘t Spieker in 
Vierakker plaats. Melkveehouder 
Jan Borgman toonde aansluitend 
een nagebootste illegaal chemi-
sche afvalstorting van een tiental 
plastic tonnen die aan de Heeler-
weg op een pallet die aan een ‘rik-
kepoal’ was vastgebonden. Borg-
man liet zien hoe belangrijk het is 
om te weten waar dit afval precies 
‘gestort’ was. Want dat leverde een 
groot dilemma op. “Was het nu op 
gemeentegrond, op grond van het 
waterschap, op zijn eigen land of 
die van de buurman? Als dat op 
mijn land is dan ben ik verant-
woordelijk voor de verwijderings-
kosten. En die kosten kunnen wel 
in de tienduizenden euro’s lopen!”

Door Jan Hendriksen 

Agrarische bedrijven en tuinders 
krijgen steeds vaker te maken met 
criminele activiteiten zoals dief-
stal van diesel en kostbare land-
bouwmachines. Bovendien zijn 

de vaak uitgestrekte en afgelegen 
buitengebieden in trek als het gaat 
om de dumping van chemisch af-
val en drugsafval of het huisvesten 
van hennepkwekerijen. De eer-
ste publiekprivate samenwerking 
voor dit probleem in buitengebie-
den ging daarvoor vorige week in 
Vierakker van start. Het samen-
werkingsverband bestaat uit de 
gemeente Bronckhorst, politie, 
brandweer, het Openbaar Minis-
terie, Land- en Tuinbouw Orga-
nisatie (LTO), Cumela, Agrio en 
het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV). De 
eerste stap is een veiligheidsana-
lyse van het hele gebied.

Een schouw brengt in kaart waar 
de zwakke plekken zitten en een 
enquête onder ondernemers en 
bewoners geeft meer informatie 
over de veiligheidsproblemen die 
spelen. Zo wordt duidelijk welke 
maatregelen nodig zijn om de vei-
ligheid te verbeteren. De analyse 
gaat niet alleen over criminaliteit, 
maar ook over brandveiligheid en 
verkeersveiligheid. Alle facetten 
van veiligheid die samenhangen 
met ‘Schoon, heel en veilig’.

Korte lijnen
“De verbeterde onderlinge com-
municatie en korte lijnen zijn al 
direct winst”, zo verklaarde CCV 
directeur Patrick van den Brink tij-
dens de ondertekening. “Partijen 
weten vaak niet van elkaar wat er 
speelt. Dat geldt ook voor de be-
drijven onderling. Ondernemers 
en bewoners zijn de ogen en oren 
in het gebied en die roepen we 
op om verdachte zaken direct te 

melden. Door informatie beter te 
delen kunnen er gerichte maatre-
gelen worden genomen.”

Bestuurslid Henk Oosterink van 
LTO afdeling West Achterhoek on-
derschreef dat een gezamenlijke 
aanpak noodzakelijk is. “Boeren 
en tuinders staan machteloos te-
gen deze criminelen. Er is zelfs 
sprake van bedreiging als onder-
nemers weigeren hun medewer-
king te verlenen.” 

Ook burgemeester Marianne Bes-
selink van Bronckhorst onderken-
de het belang. “Gemeente, politie 
en het OM kunnen pas ingrijpen 
als er melding wordt gemaakt van 
criminele activiteiten. Door deze 
samenwerking willen we zorgen 
dat de situatie die in onze ge-
meente eigenlijk nog wel goed is, 
ook goed blijft.”

Speciale methodiek
Het CCV heeft veel ervaring met 
het opzetten van structurele sa-
menwerkingsverbanden tussen 
publieke en private partijen. Bij-
voorbeeld bij winkelgebieden en 
bedrijventerreinen lopen al jaren 
succesvolle projecten (Keurmerk 
Veilig Ondernemen).

De derving en overlast in gebie-
den met een dergelijk KVO project 
neemt aanzienlijk af en onderne-
mers voelen zich veiliger. Dit blijkt 
uit de metingen die elke twee tot 
drie jaar worden gedaan. Sinds 
kort wordt deze methodiek ook 
ingezet bij zorginstellingen, re-
creatiegebieden en nu dus ook bij 
agrarische buitengebieden.

 

Geslaagde 1 april 
grap In de Dennen
VORDEN - Het vorige week in Con-
tact Noord geplaatste artikel over 
een mogelijke viskwekerij bij zwem-
bad In de Dennen was een 1 april 
grap. Degenen die toch een kijkje 
kwamen nemen, werden hartelijk 
ontvangen met een kopje koffie. 

   

Winkel van 
Sinckel opent 
haar deuren
VORDEN - Vrijdag 29 april is het 
dan eindelijk zover. Na een drukke 
periode van organisatie en voor-
bereiding, gaat de winkel van 
Sinckel open. Een project waar de 
organisatie nu ruim een half jaar 
mee bezig is en als doel heeft een 
leegstand pand in Vorden te vul-
len met startende ondernemers. 
Inmiddels zijn er 14 participanten 
en is ook de indeling bekend. De 
missie is elkaar versterken en een 
aanvulling zijn op het huidige aan-
bod in Vorden. Nog steeds melden 
aspirant deelnemers zich aan, wel 
is men nog op zoek naar vrijwilli-
gers die straks in de winkel willen 
helpen. 
   

 ■ www.facebook.com/vansinckel

Wim Daniëls 
signeert
Omdat Oud Vorden op 1 april 
precies 35 jaar bestond, nodig-
de de Oudheidkundige Vereni-
ging gastspreker Wim Daniëls 
uit voor een bijzondere lezing: 
‘Het naderende eind van de di-
alecten’ in het Kulturhus.
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Na een afnemende gezondheid, is rustig ingeslapen, 

op 86 jarige leeftijd, onze schoonzuster en tante

 

Aleida Johanna Schouten-Maalderink

Alie

weduwe van Hendrik Jan Schouten
      

 Uit aller naam 

 Familie Schouten

Vorden, 26 maart 2016

Heden bereikte ons het droeve bericht dat ons erelid 

mevrouw

A. Schouten-Maalderink
 

op zaterdag 26 maart j.l. is overleden.

Alie was vele jaren actief lid van onze vereniging en 

vervulde op bekwame wijze de functie van secretaris. 

Wij wensen de familie sterkte toe.

 

Bestuur en leden van menvereniging

In de Reep’n Vorden e.o.

FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

een mooi, persoonlijk afscheid

kosteloos vastleggen

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK HEB 
GEEN 
ANGST 
MEER

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

Vrijdag 22 april bestaat revuegezelschap de Raddreijers 
uit Winterswijk-Corle 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan 
is er een receptie op zondag 24 april 2016 van 15.00 
uur tot 17.00 uur, bij Boerderijrestaurant de Woord, 
Corleseweg 45, 7119 AA , Winterswijk-Corle.

In het kader van het 50 jarig jubileum worden 2 ju-
bileumvoorstellingen gegeven op vrijdag 22 april en 
zaterdag 23 april in Theater de Storm, Haitsma Mu-
lierweg 11 in Winterswijk. Titel van de show: Hol van 
’t leaven. Beide avonden beginnen om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten €12,50 per stuk en zijn ver-
krijgbaar aan de kassa of via de website van theater 
de Storm. (www.theaterdestorm.nl)

Revue gezelschap de Raddreijers
P/a Pastoor Scheepersstraat 17
7134 NB Vragender.   www.de-raddreijers.nl

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen 

van het plotselinge overlijden van onze trouwe vrij-

williger
 

Johan Heytink
 

Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten.

Bestuur en leden Sociï

Met verslagenheid delen wij u mede dat veel te 
jong op 60 jarige leeftijd geheel onverwachts uit 
ons midden is weggenomen mijn broer en zwager

JOHANNES ANDREAS MARIA 
HEIJTINK

JOHAN

* 29 mei 1955        † 2 april 2016
 
 André en Annelies
 
Wichmond, Beeklaan 32 

Correspondentieadres: 
A. Heijtink
Bobbinkstraat 7, 7223 LX Baak
 
De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 
8 april om 10.30 uur in crematorium De 
Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen. 

Voorafgaand is er gelegenheid tussen 10.00 en 
10.20 uur om afscheid te nemen.

Na de plechtigheid komen we samen in de 
condoleanceruimte van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot condoleren.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen mag 
u deze als zodanig beschouwen.

DIVERSE RASSEN POOTAARDAPPELEN
VOLOP HEERLIJKE HOLLANDSE AARDBEIEN, ASPERGES, RAAP-
STELEN, SPINAZIE, POOTARDAPPELEN EN SLA-KOOLPLANTEN 

Hollandse Bloemkool ..................................................per stuk 1.29
Hollandse Trostomaten .................................500 gram 0.99
Groene Savooie kool ................................................per stuk 0.50
Aardappelen Willem van Oranje .................. v.a. 10 kilo 2.99
GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361

WWW.DEKRUISBRINK.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten. Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen 
na 300 meter links. Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en actie’s!

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!!

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

EEN WOLK
VAN EEN BABY?

Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Nieuwe Stichting Naobershop wil
verbindingen gaan leggen
VORDEN/ZELHEM - In de ge-
meente Bronckhorst is een nieuwe 
stichting in oprichting: Stichting 
Naobershop. Naobershop wil zich 
als verbindende organisatie op 
gaan stellen om mensen bij elkaar 
te brengen die financieel het min-
der daadkrachtig hebben en in de 
maatschappij buiten de boot drei-
gen te vallen. Vorige week passeer-
de bij notaris Hulleman in Vorden 
officieel de actie voor oprichting 
van Stichting Naobershop.

Door Jan Hendriksen

Als verbindende activiteiten wil 
Naobershop mensen bij elkaar 
brengen om samen te koken en te 
eten, gelegenheid geven om bin-
nen te lopen voor een kop koffie 
of thee en een praatje te maken en 
een repairshop op starten. “De in-
richting verzorgen we grotendeels 
met opgeknapt meubilair die we 
ook te koop aanbieden. Daarnaast 
willen we kasten gaan verhuren 
waarin particulieren en bedrijven 
producten kunnen aanbieden. Ter 
vermaak bieden we bingo, knutsel-
activiteiten, kinderpartijtjes voor 
kinderen waarvan de ouders daar-
voor geen geld hebben en een klus-
sendienst voor mensen met een 
kleine beurs”, zo verklaart voorzitter 
Margot Barel uit Zelhem de doel-
stellingen van de nieuw opgerichte 
stichting. Stichting Naobershop wil 
met vrijwilligers en mensen met 
een uitkering Naobershop handen 
en voeten gaan geven. Margot Ba-
rel: “Naobershop moet een leer-
werkplek worden en een plek waar 
men op deze manier verbonden 
kan blijven met de maatschappij.”

Het initiatief van de Naobershop 
komt van een groepje mensen uit 
onder meer Zelhem, Vorden en 
Drempt die in de afgelopen jaren 
hun baan kwijt zijn geraakt. “We 
kennen elkaar van vrijwilligers-

werk en een cursus. Al pratend met 
elkaar kwamen we er achter dat 
we wat missen in Zelhem en dat er 
meer mensen zijn die wel wat hulp, 
gezelligheid en of vermaak kunnen 
gebruiken. De wereld wordt steeds 
harder om ons heen. Daarom is het 
belangrijk dat je in je directe om-
geving de mensen kent. Een goede 
manier om elkaar te leren kennen 
is om samen te eten. Die maaltijd 
willen we samen met de buurt be-
reiden en dan mag iedereen aan-
schuiven tegen een geringe vergoe-
ding. Tijdens de maaltijd kan er iets 
opgevoerd worden een dans of mu-
ziek maar er kan ook iets bespro-
ken worden, iets actueels. Vereni-
gingen kunnen zich presenteren of 
de Rotary kan komen vertellen wat 
ze doen. We willen verbindingen 
maken”, zo verklaart Margot Barel.

Helaas kan de stichting haar plan-
nen nog niet ten uitvoer brengen 
omdat men nog geen locatie heeft 
om samen te komen. Margot Ba-
rel: “We zijn dan ook naarstig op-
zoek naar een ruimte waar we 
kunnen koken en met een groep 
kunnen eten. Daarnaast willen we 

die ruimte ook gebruiken voor het 
opknappen en verkopen van meu-
bilair en het mogelijk maken voor 
ondernemers en particulieren om 
spullen te koop aan te bieden in 
een van onze verkoopkasten. Eén 
van die kasten is van ons en de 
opbrengst daarvan willen we gaan 
gebruiken voor een door ons nader 
te bepalen goed doel. Bijvoorbeeld 
voor een verjaardagsfeestje voor 
een kind waarvan de ouders daar 
zelf geen mogelijkheden voor heb-
ben om dit te organiseren. Het is 
de bedoeling dat we dagelijks open 
zijn voor een kopje koffie en dat we 
ook een repairshop met vrijwilli-
gers gaan runnen.”

Oproep vrijwilligers
Als iemand een ruimte beschikbaar 
wil stellen of vrijwilliger wil worden 
dan kan men contact opnemen 
door te mailen. Verder zoekt men 
nog mensen die huishoudelijke ap-
paraten of kleine machines kunnen 
repareren en kleding kunnen her-
stellen.
   

 ■ naobershop@gmail.com

Keverweekeinde bij de 
Grasplas in Vorden
VORDEN - Keverclub Nederland 
Regio Overijssel organiseert van 
vrijdag 8 tot en met zondag 10 
april voor de 27e keer haar Ke-
verweekend in de Achterhoek. 
Kever bezitters uit de Achter-
hoek zijn namelijk al jarenlang 
aangesloten bij de Regio Over-
ijssel. Uitvalsbasis voor tiental-
len ‘kevers’ komend weekeinde 
is camping De Grasplas aan de 
Ruurloseweg in Vorden.

Door Jan Hendriksen

Naast het concours de élégance 
(zondag van 14.00 tot 16.00 uur) 
waarbij het gaat wie de mooiste 
en origineelste kever heeft is er 
ook een onderdelenmarkt en vin-
den er zaterdag en zondag diverse 
behendigheidsspellen plaats en 
zijn er voor de kinderen ook een 
aantal leuke activiteiten. Kever 
Club Nederland (KCN) is geogra-

fisch opgedeeld in elf regio’s. Elke 
regio organiseert minimaal een-
maal per jaar een regio-evene-
ment voor de leden in die regio.

“Uiteraard zijn leden uit andere 
regio’s ook van harte welkom, als-
mede liefhebbers of belangstel-
lenden die nog niet lid zijn. Een 
regio-evenement zorgt ervoor dat 
nog niet-leden in contact komen 
met KCN, dat haar leden van bin-
nen en buiten de regio elkaar tref-
fen, dat zij ervaringen uitwisselen 
en vooral een gezellige dag of 
weekend hebben”, zo verklaart re-
giobestuurslid Jeffrey Berendsen 
uit Ruurlo van Regio Overijssel.

Publiek is komend weekeinde 
van harte welkom bij camping De 
Grasplas om de kevers te komen 
bezichtigen en kennis te maken 
met Kever Club Nederland Regio 
Overijssel.

   

Pilot Sociaal Autodelen 
start in Kranenburg
KRANENBURG - Het bestuur van 
Kranenburgs Belang is verheugd 
dat er in het kader van de Pilot 
Sociaal Autodelen Achterhoek 
een deelauto - nieuwe Volkswa-
gen Up - van MobielGedeeld op 
dinsdag 12 april in Kranenburg 
wordt geplaatst. Vanaf 19.00 uur 
wordt in het Klooster van Kra-
nenburg tijdens een feestelijke 
en informatieve bijeenkomst de 
deelauto gepresenteerd en over-
gedragen aan Kranenburgs Be-
lang. “Wij zijn de vierde plaats 
in de Achterhoek waar inwoners 
de beschikking krijgen over een 
deelauto van MobielGedeeld”, 
zo verklaart Eric klein Haneveld 
opgetogen die namens het be-
stuur van Kranenburgs Belang 
als contactpersoon optreedt 
naar MobielGedeeld.

In het kader van de pilot komen 
in totaal acht plaatsen in de Ach-
terhoek in aanmerking voor een 
deelauto. Welke plaatsen een 
deelauto krijgen toegewezen is 
sterk afhankelijk van het enthou-
siasme en of er een organisatie is 
die MobielGedeeld wil uitdragen. 
In Kranenburg is dat Kranen-
burgs Belang.

Eric Klein Hanveld: “Wij zagen di-
rect de kansen en mogelijkheden 
van het delen van een auto en na-
men actie om over een deelauto 
te kunnen beschikken voor de 
Kranenburgse gemeenschap.”

Visie van MobielGedeeld is dat 
mobiliteit essentieel is voor werk, 
studie en een sociaal leven. Men-
sen met, maar ook mensen zon-
der rijbewijs kunnen lid worden 
van MobielGedeeld. Dit biedt 
ook mensen die niet zelf een auto 
kunnen besturen - omdat ze geen 

rijbewijs hebben of door een fy-
sieke beperking niet zelf kunnen 
rijden - de mogelijkheid gebruik 
te maken van de deelauto. “An-
dere gebruikers met rijbewijs bin-
nen het netwerk in Kranenburg 
maken dit mogelijk door vrijwil-
lig ritjes te maken voor gebruikers 
zonder rijbewijs.

Tijdens de pilot worden verlaagde 
tarieven van 1,10 euro per uur en 
0,20 euro per kilometer berekend. 
Ook wordt de ritprijs gedeeld 
door het aantal passagiers (split 
billing) waardoor autodelen nog 
goedkoper wordt”, zo verklaart 
Eric klein Haneveld.

Basismobiliteit Achterhoek
Per 1 januari 2017 draagt de pro-
vincie Gelderland de verantwoor-
delijkheid voor de Regiotaxi over 
aan de gemeenten. Gemeenten 
in de Achterhoek zien dit als een 
kans om voor hun inwoners goe-
de basismobiliteit te realiseren.

Het doel van basismobiliteit is 
om vraag en aanbod van vervoer 
beter op elkaar af te stemmen. 
Iedere inwoner in de Achterhoek 
moet per 2017 via het openbaar 
vervoer of een andere vorm van 
geregeld vervoer zelfstandig van 
A naar B kunnen reizen. En dat 
tegen een redelijk tarief.

Nieuwe initiatieven, vooral initia-
tieven die de bereikbaarheid van 
de Achterhoek vergroten en de 
leefbaarheid in de kernen op peil 
houden of bevorderen, worden 
onderzocht. De pilot MobielGe-
deeld in Bredevoort is een voor-
beeld van zo’n nieuw initiatief.
   

 ■ mobielgedeeld.nl

VORDEN - Omdat Oud Vorden op 
1 april precies 35 jaar bestond, no-
digde de Oudheidkundige Vereni-
ging gastspreker Wim Daniëls uit 
voor een bijzondere lezing: ‘Het 
naderende eind van de dialecten’. 
In het Kulturhus Dorpscentrum 
Vorden kwamen leden en niet-le-
den tezamen voor een bijzondere 
feestavond.

Door Liesbeth Spaansen

Voorzitter Wim Ruiterkamp heette 
iedereen welkom, in Vordens dia-
lect zoals gebruikelijk. Hij bedankte 
alle leden voor hun trouw lidmaat-
schap, zeker één ervan is ook 35 
jaar lid. Verder hield hij het kort, 
met daarbij de benoeming van een 
hoogtepunt, want vele vrijwilligers 
zijn druk doende om Weekblad 
Contact, dat vanaf 1954 bewaard is, 
in te scannen en digitaal beschik-
baar te maken. De dure apparatuur 
die daarvoor nodig is, werd door 
sponsoren bekostigd.
Wim Daniëls, neerlandicus, schrij-
ver, columnist en taalkundige, 
kreeg het woord. Een spraakwater-
val kwam over de vele belangstel-
lenden heen. Direct leerde hij de 
aanwezigen over de oorsprong van 
de naam Wim, alsmede die van de 
achternaam van de aanwezige bur-
gemeester Marianne Besselink en 
haar partner Paul Smit. Op kun-

dige en humoristische wijze legde 
Daniëls vervolgens uit waar taal en 
klank haar oorsprong vond. Zijn 
interesse daarvoor ontstond via 
het dialect met haar tachtig klan-
ken tegenover het ‘Algemeen Ne-
derlands’ met veertig klanken. Hij 
vergeleek thuistaal en onderwees 
over de invloed van het Frans in 
de Nederlandse taal. Na de pauze 
met een drankje, een hapje en de 
aanschaf van een gesigneerd boek 
kwam Wim Daniëls tot de kern van 
de lezing: het verdwijnen van de 
dialecten. Oorzaak is de mobiliteit 

en het daaruit voortvloeiende weg-
vallen van grenzen, te weten lands-
grenzen, via internet en het fuseren 
van gemeenten. Jongeren ontwik-
kelen hun eigen taal en het dialect 
zal, omdat zij niet in hun eigen 
dorp blijven zoals hun ouders wel 
deden, langzaamaan verdwijnen.

Leden kregen na afloop van de ju-
bileumavond hun verenigingsblad 
Kronyck mee naar huis. 
   

 ■ www.oudvorden.nl/publicaties

Oud Vorden vierde 35-jarig bestaan met 
Wim Daniëls

Wim Daniëls signeert boeken tijdens de feestavond van Oud Vorden. Foto: Liesbeth 

Spaansen

Penningmeester Albert Doldersum en voorzitter Margot Barel. De secretaris Tonnie 

Harmsen het derde bestuurslid ontbreekt op de foto. Foto: PR

i.v.m. Koningsdag afwijkende aanlevertijden 
voor de editie van week 17 (verspreiding di. 26 april)

Voor het aanleveren van advertenties of persberichten geldt:

uiterlijk donderdag 21 april 12.00 uur
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden ribeye

GRATIS 100 GRAM 
SELLERIESALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kip filet

698
4 enkele

KEURSLAGERKOOPJE

Huisgemaakte 
cordon bleus

695
3 stuks

SPECIAL

Tulp van 
bladerdeeg en 
beenham

200
per stuk

MAALTIJD IDEE

Babi
pangang

550
500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 4 t/m 9 april

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

E:   info@heijinkbouw.nl  
W: www.heijinkbouw.nl           

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

BINNENZONWERING UIT 
ONZE HUISCOLLECTIE NU 
MET 25% KORTING* O.A. 

OP ROLGORDIJNEN, 
VOUWGORDIJNEN,

DUETTES, ETC.

* bestellen t/m 30 april 2016

Maandaanbieding APRIL

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan  Valckstraat 35   7203 GB Zutphen 
Lid NBVH-SRBAG

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem- en gesprekstherapie

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG

Belevingspark Cactus Oase Jongermanssteeg 6 7261 KA Ruurlo
Telefoon 0573-451817 info@cactusoase.nl www.cactusoase.nl
Openingstijden Maandag tot en met Vrijdag 9.00-17.00 uur

Zaterdag en zondag 10.00 tot 17.00 uur 
van 1 november tot 28 februari in het weekend graag telefonisch aanmelden

BELEVINGSPARK CACTUS OASE
Volwassen vertier en kinder plezier

Het 

gehele jaar 

geopend

www.cactusoase.nl

Brabantia  
kwaliteits droogmolens

NU ACTIE 
MET ZEER HOGE  

KORTINGEN

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Uw vertrouwde adres!

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 5 t/m zaterdag 16 april 2016.

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

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

GRATIS PROEFMAALTĲ D PROBEREN

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

WAARDEBONNENACTIE!!!!
 Geen folder ontvangen? Deze is nu af te halen in de winkel.

GROENTEMAN
RAUWKOST

NICOLA
AARDAPPELEN

PITLOZE 
WITTE DRUIVEN

MANDARIJNTJES
ZONDER PITJES

OMA’S
TOMATENSOEP

BANANEN

FRIESLANDER
AARDAPPELEN

GESNEDEN
ROERBAKPAKKET

KANT EN KLARE
MAALTIJDEN

+ GEGAARDE KRIELTJES

DIVERSE SOORTEN+ 5 GRATIS

+ GEGRATINEERD
           BROODJE

RAAPSTELEN
NAMENIA

HAND PERS
SINAASAPPELEN

1.99

2.99

1.99

2.99

4.99

0.99

0.99

3.99

3.98

4.98

1.49

2.99

200 GRAM

2 KILO

500 GRAM

15 STUKS

2 PERS.

HEEL KILO

1 KILO

10 KILO

PER PORTIE

PER PORTIE

250 GRAM

10 STUKS

ELSTAR
APPELEN

 



Titel Vuurkoning Kranenburg gaat van zoon
naar vader
KRANENBURG - Het paasvuur. Dat 
is echt traditie Ze leverden tradi-
tioneel op eerste paasdag prach-
tige vuurzeeën op. Op diverse 
locaties in de regio voorafgaand 
door een fakkel- en lampionop-
tocht voor kinderen en aange-
stoken door een bekende lokale 
‘held’. Ook zorgt bij menig paas-
vuur een ‘muziekbandje’ voor 
de gezellige ‘napraat’. Zo ook in 
Kranenburg. Met als bijzondere 
activiteit: de strijd om de titel 
van Vuurkoning.

Door Jan Hendriksen

Al vele jaren is het Cultuur Col-
lectief Kranenburg (CCK) verant-
woordelijk voor de organisatie van 
het paasvuur op de hoek van de 
Eikenlaan en de Bergkappeweg. 
Voortgetrokken door een oldtimer 
tractor zitten twee jonge ‘vuur-
dragers’ met een fakkel in een 
oude stortkar die het vuur vanuit 
de kern van het kerkdorp naar de 
‘paasboake’ brengen. Daar mag de 
Vuurkoning van 2015 Bob Meijer 
het paasvuur rond half negen ont-
steken. Ruim vijfhonderd mensen 
kijken vanaf de Bergkappeweg 
naar de paasbult die direct goed 

vlam vat. Aansluitend gaan onder 
leiding van commentator André 
Knoef 22 personen de strijd aan 
om de titel van Vuurkoning 2016. 
Met grote precisie probeert men 
een fakkel in een metershoge teer-
ton te gooien. En dat blijkt nog niet 
zo’n eenvoudig ‘werkje’ te zijn. 
Menige fakkel ‘ketst’ af tegen de 
rand van de ‘teertonne’. Was die in 
het verleden gevuld met teer. Anno 

2016 is stro de inhoud. “We hou-
den het tegenwoordig wel milieu 
bewust. En dat doen we ook met 
de as die overblijft van het paas-
vuur. Dat wordt door Bertus Waar-
le gebruikt als ‘meststof’ voor zijn 
kerstbomen die hij teelt”, zo ver-
klaart bestuurslid Han Wesselink 
van het CCK bij de vlammenzee. 
Uiteindelijk werpt na een ander-
halve uur lange strijd Jan Meijer 

de fakkel in de ‘teertonne’. De titel 
gaat zo van zoon naar vader.

Muzikale sfeer
Voor sommigen heeft het ‘gedoe’ 
met takken, het slepen en stapelen 
van stro en het opbranden van een 
gigantische bult snoeihout niet de 
culturele waarde die anderen er 
wel aan geven. De voorchristelijke 
of heidense betekenis van paas-
vuren was het beëindigen van de 
winter, waarbij het vuur bedoeld 
was om de donkere dagen voor-
goed te verdrijven. Christelijke 
verklaringen voor het paasvuur 
geven als reden het betuigen van 
dankbaarheid voor de opstanding 
van Jezus en de overwinning van 
de dood.

Hoe het ook zij. Als de Kranen-
burgse houtstapel eenmaal goed 
brand zorgt Blinde Ed enkele tien-
tallen meters van de vuurzee in 
een tent voor de muzikale sfeer. 
Een passerende Arriva trein toe-
tert uit voorzorg in de regen voor 
de veiligheid en verdwijnt in het 
donker richting Vorden evenals 
menige bezoeker.

VORDEN - Vanaf 1 april zijn maan-
delijks vele prijzen te winnen bij 
Shell Groot Jebbink. Feestelijke 
aanleiding voor het Prijzen Fes-
tijn is het 45-jarig bestaan van 
het tankstation aan de Rondweg 
2, dat in 1971 opende. Iedere 
maand zijn 20 prijzen te win-
nen, waaronder een weekend op 
pad met een oldtimer, een gratis 
tankbeurt en Shell shop tegoed-
cards. Meedoen is éénvoudig en 
gratis!

De opzet van het Prijzen festijn 
is eenvoudig: iedereen die tankt 
bij Shell Groot Jebbink wordt uit-
genodigd om de tankbon - voor-
zien van naam, telefoonnummer 
en e-mailadres - in de actiebus 
te stoppen. Maandelijks worden 
uit de bus de winnaars getrok-
ken van de 20 prijzen. En dat 6 
maanden lang (april, mei, juni & 
september, oktober, november), 
dus 120 keer kans op een prijs. Ie-
dere maand worden de volgende 

prijzen weggegeven: 1 weekeinde 
rijden in een oldtimer, 1 gratis 
reconditionerings beurt voor de 
auto, 1 gratis tankbeurt, 1 dag 
gratis gebruik Pak ‘n Bak aanhan-

ger (niet in het weekeinde), 1 set 
Bosch ruitenwisserbladen, 2 Shell 
auto reinigingspakketten, 2 x Shell 
Lego pakketten (met 2 x bouwpak-
ket naar keuze), 5 x Shell Groot 

Jebbink kortingskaart twv. 5 euro 
(tabakswaar uitgesloten), 6 Shell 
Groot Jebbink koffie cards (tegoed 
voor 5 koppen koffie/thee).

Over Shell Groot Jebbink
Het Shell Groot Jebbink tanksta-
tion is sinds 1971 te vinden naast 
het autobedrijf aan de Rondweg 
2. Het bemande benzinestation is 
in ruim vier decennia een begrip 
geworden in Vorden. De brand-
stoffen en smeermiddelen van 
Shell zijn een garantie van kwali-
teit en lage prijzen. In de shop is 
naast tabakswaren, snoep en ijs 
ook de lekkerste koffie van Vorden 
verkrijgbaar plus een ruim assor-
timent warme (dagverse) snacks. 
De details en prijzen van het prij-
zen festijn zijn ook na te lezen op 
de website van Bosch Car Service 
Groot Jebbink.
   

 ■ www.groot-jebbink.nl

Prijzen Festijn bij Shell Groot Jebbink

Het team van Shell Groot Jebbink. Foto: PR

Natuurlijk ontbrak de Judaspop niet op het paasvuur. Foto: Jan Hendriksen. 

Wichmondseweg wint wederom Bronckhorster
Straten Schiettoernooi 2016
Voor de 31e keer 
de beker
BRONCKHORST - Het jaarlijkse 
Straten Schiettoernooi georgani-
seerd door de Schuttersvereniging 
Willem Tell vond dit jaar voor de 
37e keer plaats en het schutters-
team genaamd Wichmondseweg 
was dit jaar wéér het beste team 
van het toernooi. Ze wonnen dit 
jaar niet voor de 30e maar voor de 
31e keer de beker.

Het team bestaat al jaren uit de 
gebroeders Appie en Bennie Rou-
wenhorst en de gebroeders Rein-
dert en Eric Rouwenhorst, als-
mede achterneef Remco Beulink 

en kan dus ook wel met recht het 
Familieteam Wichmondseweg ge-
noemd worden. Er deden dit jaar 
tien dames- en 61 heren-teams 
mee in de klassen A en B - elk team 
bestaat uit vijf schutters- met in 
totaal +/- 355 schutters. Daarnaast 
deden een aantal schutters indivi-
dueel mee.

Het toernooi vond op drie avon-
den plaats waarop elk lid van het 
team drie keer moest schieten. Op 
23 maart vond de prijsuitreiking 
plaats.

Dat het de heren van het team - 
Wichmondseweg - in de genen 
zit is wel duidelijk nu ze al zoveel 
jaren de beste schutters van het 
toernooi zijn geweest. Hulde! Winnaars van het Straten Schiettoernooi: Familieteam Wichmondseweg. Foto: PR

Ledenvergadering 
marktwezen
VORDEN - Op 12 april vindt de Le-
denvergadering van de Vereniging 
tot bevordering van het markwe-
zen plaats. Aanvang 19.30 uur bij 
Hotel Bakker.

Agenda

- Opening
- Notulen secretaris
- Jaarverslag secretaris
- Jaarverslag penningmeester
- Jaarverslag kascommissie
- Vaststellen contributie
- Bestuursverkiezing: Aftredend 
en niet herkiesbaar de heer W. 
Zweverink, Nieuwe kandidaat de 
heer W. Kornegoor en Aftredend 
en herkiesbaar de heer R. de Heus. 
- Rondvraag
- Sluiting

   

Collecte Amnesty

VORDEN - In de week van 13 t/m 
19 maart is er door de collectanten 
€920,- opgehaald voor Amnesty 
International. Een mooi bedrag, 
hartelijk dank aan collectanten en 
gevers!

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

daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend

zowel het auteursrecht 
 

Auteurswet als het data-
bankrecht. 

-
ste nieuws op onze 

ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
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De lente is weer in aantocht en 
langzaam maken we ons op voor 
het mooie voorjaars weer en, naar 
we hopen, een hele mooie zomer. 
Ook dit jaar is het buiten koken 
weer helemaal “hot”.

Wij van Keurslagerij Vlogman wil-
len u daar natuurlijk bij adviseren. 
We willen u graag voorzien van leu-
ke ideeën en eventueel ook lekke-
re recepten. Of het nu gaat om de 
traditionele barbecue of een bar-
becue met deksel of de “Monolith” 
of terwel de keramische barbecue.  
Ons assortiment voor de barbecue 
bestaat enkel en alleen uit eigen 
gemaakte producten. Zo hebben 
we elke spies zelf gesneden en 
aangeregen. Vlees van onze eigen 
vertrouwde kwaliteit zoals u dat 
van ons gewend bent. 

Ook kunnen wij uw barbecue party 
geheel compleet maken met on-
der andere: Verse rauwkost, ver-
se fruit salade, een overheerlijke 
rundvlees salade, diverse soorten 

sausen, kruidenboter en lekker 
vers stokbrood van onze buurman 
“Echte bakker van Asselt”.

Misschien is het overbodig om 
te benoemen maar de barbecue 
is bij de besteding van het vlees 
GRATIS. U betaald enkel en alleen 

het gebruik van het gas. In overleg 
kunnen wij uw barbecue bestelling 
met eventueel de barbecue ook 
bezorgen, ophalen en schoonma-
ken. Dit wel tegen geringe kosten. 
En wat natuurlijk bij ons in Vorden 
nog wel kan: Zondags ophalen van 
uw bestelling. U kunt zelf een tijd-
stip bepalen wanneer u uw bestel-
ling op wil komen halen.
Onze barbecue folder zal spoedig 
bij u in de brievenbus vallen. Ook 
daarin staan diverse pakketten en 
natuurlijk kunt ook zelf uw barbe-
cue pakket samenstellen.

De Kanjerspies
Ook wel bekend is onze “Kanjer-
spies”. De Kanjerspies bestaat uit 
5 verschillende soorten vlees aan 
één grote spies. De vleessoorten 
zijn: Beenham, Procureur, gekruid 
Gehakt, Kalkoen en daar tussenin 
stukken Zeeuwsspek. 
Het geheel hangt aan een spies 
boven een barbecue of party pan. 

Men moet telkens zelf het vlees van 
afsnijden. Dit doet men in een pan-
netjes, bakt het vlees even aan op 
de barbecue en klaar om te eten.
Ook kunnen wij de Kanjerspies 
geheel compleet aanleveren voor 
u. Daar zit dan, net zo als bij de 
barbecue, alles bij zoals: salades, 
sausen, stokbrood, kruidenboter 
en bestek.

Mijn Burger
Geheel nieuw in ons barbecue 
assortiment is: “Mijn Burger” van 
Keurslagerij Vlogman. Men krijgt 
per persoon 4 kleine hamburgers 
die men zelf bakt en zelf voorziet 
van verschillende toppings.
Er zit bij: 2 soorten kaas, diverse 

sausen, diverse verschillende krui-
den (om de hamburger lekker te 
kruiden), briochebroodjes, borden 
en bestek, verse toppings: tomaat, 
sla, rode ui, komkommer, augurk 
en bacon.

Met deze ingrediënten kunt u zelf 
een overheerlijke hamburger sa-
menstellen. Het is een andere va-
riant op de barbecue.

Voor informatie kunt u terecht bij: 

Keurslagerij Vlogman
Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl 

(Advertorial)

Keurslagerij Vlogman, uw barbecue specialist

Deze week maken wij extra veel:

KARDINAALSCHNITTEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Met schuim, cake, eigengemaakte

luchtige slagroom en poedersuiker

voor7.75van9.75

Schoenmakersplein 28 
3-kamer appartement  met berging op de begane 

grond.

€  139.500,= k.k.

HENGELO 

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

TE KOOP
PERCEEL LANDBOUWGROND

nabij Boezeweg Ruurlo/ Hoge Slagdijk 
Vorden. Circa 4.70.00 hectare

Info. Wesselink Makelaars
tel.: 0573-454027

www.dier.nu

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.



 De Passie maakt opnieuw
grote indruk   
 VORDEN - De schokkende foto van 
het aangespoelde Syrische peu-
tertje Aylan Kurdi ging vorig jaar 
september de hele wereld rond. 
De driejarige Aylan zat samen 
met zijn ouders en zijn broertje 
Galip van vijf op een bootje dat 
kapseisde voor de Turkse kust. 
Alleen zijn vader overleefde de 
boottocht. Zo gaf Aylan een ge-
zicht aan alle vluchtelingen die 
in hun wanhoop in een gammel 
bootje stapten om het geweld 
in hun land te ontvluchten. Op 
Goede Vrijdag (25 maart) tijdens 
De Passie in de Christus Ko-
ningskerk werd de foto opnieuw 
vertoond tijdens een van de di-
verse meditaties, Bijbelteksten 
en liederen. En dat maakte bij 
de talloze aanwezigen opnieuw 
grote indruk.

     Door Jan Hendriksen 

  De meditaties begeleidden tijdens 
De Passie de teksten als overgang 
tussen tekst en lied. Soms was de 
inhoud verdiepend, vaak werkten 
ze als een spiegel en veelal waren ze 
confronterend door hun actualiteit 
zoals de aangespoelde peuter en het 
stilprotest van duizenden schoenen 
als protest in Parijs na een samen-
scholings- en demonstratieverbond 
na de bloedige aanslagen vorig jaar 
november in Parijs. 

De afbeeldingen vertelden elk hun 
eigen verhaal tijdens zowel de mid-
dag- als de avondvoorstelling voor 
beide keren een volle kerk. Een 
eigentijdse wijze van het lijdens-
verhaal die tot verbeelding sprak 
van velen. Voor de derde keer in 
de Christus Koningkerk georgani-
seerd door de regionale parochie 
HH Twaalf Apostelen.

    Dit jaar werd deze Passie onder lei-
ding van dirigent Frank Sterenborg 
voor het eerst ook opgevoerd in de 
Sint Caecilliakerk in Rietmolen, 
onderdeel van de Sint Paulusparo-
chie. Op beide locaties traden voor 
het gezongen deel verschillende 
projectkoren van de parochies op. 
Het koor in Vorden bestond uit 
bijna honderd stemmen van paro-

chianen uit dertien van de veertien 
geloofgemeenschappen die de pa-
rochie telt. De middagvoorstelling 
ging vooraf met een Stille tocht 
waarbij langs de drie Vordense ker-
ken het kruis werd meegedragen.

     Lijdensverhaal 
De Passie is het beroemde lijdens-
verhaal van Jezus van Nazareth en 
kent als sinds de Middeleeuwen 
een grote variëteit aan uitvoerin-
gen. Veel componisten, waaronder 
Bach, hebben de Passieverhalen 
op muziek gezet. De laatste jaren is 
er een hernieuwde belangstelling 
voor zowel de klassieke muzikale 
Passies als voor eigentijdse vormen 
zoals The Passion.

  De Projectgroep De Passie van de 
HH Twaalf Apostelen onder lei-
ding van de Ruurlose Margriet ter 
Morsche geeft elk jaar nieuwe in-
houd aan het oude verhaal. Hierbij 
worden teksten uit het Evangelie 
afgewisseld met moderne liede-
ren, poëzie, krantenartikelen en 
vaak confronterende beelden. De 
vier Evangelisten kennen elke hun 
eigen versie van het lijdensverhaal 

van Jezus van Nazareth. De pro-
jectgroep had er dit jaar voor ge-
kozen voor de belangrijkste delen 
uit het lijdenstekst van Johannes 
in de Bijbelvertaling van de NBV. 
Het lijdensverhaal verteld door 
Johannes verschilt namelijk aan-
zienlijk van dat van de andere drie 
Evangelisten. Uitgebreid werd er 
bijvoorbeeld de voetwassing voor-
afgaande aan de maaltijd verhaald, 
terwijl de maaltijd zelf slechts kort 
wordt belicht.

    De prachtige solistische zangpar-
tijen waren weggelegd voor He-
rald Orriëns (Jezus), Marcel Zaat 
(Petrus), Linda Wesselink (Maria), 
Johnny Bomers (Pilatus) en Henri 
ter Braak (Judas Hoogpriester). 
Nummers van onder meer Marco 
Borsato, De Dijk en Claudia de 
Breij waren in De Passie verwerkt. 
Voorgangers waren Harry Scheve, 
Jaap van Kranenburg, Wil Matti en 
Marga Peters. Het muzikale combo 
werd gevormd door Eelco Schuil 
(piano), Patrick Meutstege (gitaar), 
René Ooijman (basgitaar), Erik Le-
ferink (slagwerk) en Hilde Wijlens 
(dwarsfluit).   

 Reumafonds bedankt 
Vorden en Kranenburg
    VORDEN / KRANENBURG - Het Reu-
mafonds bedankt alle collectan-
ten, comitéleden en bewoners in 
Vorden en Kranenburg voor hun 
grote inzet en bijdrage aan de lan-
delijke collecteweek. Tijdens de 
collecte van 21 t/m 26 maart 2016 
is in Vorden en Kranenburg in to-
taal 2325,37 euro opgehaald, waar-
van 458,76 euro in Kranenburg. 
Hiermee levert Vorden en Kranen-
burg een belangrijke bijdrage aan 
de reumabestrijding in Nederland. 

Het Reumafonds strijdt al 90 jaar 
voor een beter leven met reuma. 
Ze financiert onderzoek naar bete-
re behandelmethoden en naar de 
oorzaak van reuma. Ze geeft voor-
lichting, ondersteunen reumapa-
tiëntenverenigingen en komen 
op voor de belangen van mensen 
met reuma bij politiek en zorg. Het 
Reumafonds is blij met iedere gift 
die hieraan bijdraagt. Bankreke-
ningnr: NL86RABO0123040000, 
Amsterdam. www.reumafonds.nl   

 Stadion De Stikke Bocht
    Het is heerlijk om op zondagoch-
tend een rondje door het Achter-
hoekse landschap te maken. Niet 
in de laatste plaats omdat er op 
dat tijdstip her en der een potje 
voetbal aan de gang is. Die potjes 
voetbal op de vroege zondag lij-
ken op elkaar. Het zijn de lagere 
elftallen. Het derde. Of het vijfde. 
Het tempo ligt niet al te hoog. 
Een trainer roept dat het sneller 
moet. Langs de kant supporteren 
een paar trouwe oude mannetjes. 
En ook een enkele spelersvrouw 
heeft plaatsgenomen achter de 
verkleurde reclameborden.

    Zo gaat het overal in de regio. In 
Stokkum. In Braamt. In Westen-
dorp. En ook in Wolfersveen. Die 
laatste locatie is uniek. Hier spe-
len de voetballers namelijk in een 
heus stadion. Al is ‘stadion’ wat 
veel gezegd. Een echt stadion is 
het niet. Er is niet eens een tri-
bune. Het is eigenlijk gewoon een 
doorsnee voetbalveld. Maar deze 
accommodatie draagt wel een 
naam die de allure van een sta-
dion als De Kuip doet vermoeden. 
Dit is stadion De Stikke Bocht.

    Die naam is te danken aan de flin-
ke knik die de weg tussen Zelhem 
en Ruurlo hier maakt. In stadion 
De Stikke Bocht viert voetbal in 
al zijn puurheid hoogtij. Hier 
ruikt het naar gras. Naar echt 
gras. Voordat er hier een kunst-
grasveld komt te liggen, moet er 
nog heel wat water door de Veen-
goot stromen. In deze arena zit 
er echte Achterhoekse grond tus-
sen de voetbalnoppen. Af en toe 
moet de keeper hier een bal uit 
de sloot vissen. Een kantine is er 
niet. Daartoe dient het naastgele-
gen café.

    Bij dit voetbal gaat het niet om 
het niveau. Dit is het voetbal 
waarvoor onlangs de Facebook-
pagina De Kelderklasse is opge-
richt. Daarop staan gesprekken te 
lezen die voetballers via de socia-
le media met elkaar voeren. ‘Max 
is nog niet wakker’, luidt dan de 
eerste melding. ‘Wakker maken, 
anders zijn we weer met te wei-
nig’, antwoordt een teamgenoot. 
Uiteindelijk reageert Max: ‘Kan de 
wedstrijd een kwartiertje later be-
ginnen?’ En een ander team, die-
zelfde zondagochtend: ‘Jongens, 
het is tijd om te vertrekken, maar 
we staan hier met maar drie man! 
Wat is dit voor een instelling!?’

    Het is dan ook vroeg op zondag-
ochtend, voor velen een onchris-
telijk tijdstip. Het café is immers 
vaak pas luttele uurtjes eerder 
verlaten. Wie meer talent heeft, 
voetbalt in de middag. De man-
nen van het eerste elftal van Wol-
fersveen bijvoorbeeld. Die doen 
deze jaargang zelfs een gooi naar 
promotie. Daarmee zouden ze de 
vijfde en laagste klasse van het 
amateurvoetbal verlaten. Dat is 
voor zo’n kleine club een opmer-
kelijke prestatie.

    Toch is er in het voetbal niets 
onmogelijk. Ook in stadion De 
Stikke Bocht gelden de wetten 
die op elk voetbalveld ter wereld 
gelden. Je moet altijd zorgen dat 
je een doelpunt meer scoort dan 
de tegenstander. Je moet schie-
ten, anders kun je niet scoren. 
Winnen doe je met z’n allen. Als 
je niet kunt winnen, dan moet je 
zorgen dat je niet verliest. En als 
jij de bal hebt, dan kunnen zij niet 
scoren. Zelfs niet in Wolfersveen. 
Maar dat is logisch.

LuukStamCO
LU

MN

huishoudelijke hulp 
Een zorg minder.

 De middagvoorstelling van De Passie ging vooraf met een Stille tocht waarbij langs de 
drie Vordense kerken het kruis werd meegedragen. Foto: Jan Hendriksen.    

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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0.99
  1.5 KG 0.89

  2.5 KG

1.99
  400 G

2.49
  4 X 125 G

Per set

5.99

Per stuk

8.99
Per stuk

12.99

Per set

5.99
Per stuk

5.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 8 T/M 10 APRIL

KRUIMIGE 
AARDAPPELEN

ROOMBOTER 
APPELTAART*

In zak.

CONFERENCE 
PEREN

VANAF WOENSDAG 6 APRIL

Nachtset

CD 10.000 
Luchtballonnen

DVD Dit is K3!

Ondergoedset Nachthemd

BEEFBURGERS*

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

GROOT
GRATIS
PAKKET

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

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

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

10 APRIL KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 U.
10 APRIL SPORTSPECIAL | Kom ook gezellig langs voor o.a: klimactiviteiten met de Heikamp, gratis footscan, runningadvies,
live cooking met Campingaz, schmink voor de kids, diverse acties en verlotingen. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings Pyramides 
Set: 6 stoelen Pyramides met een
betonlook tafel van 250 x 100 cm. 

Nu voor

39.95

Vanaf

299.-

Nu voor

999.-



Opschoondag goed voor een flinke
container zwerfvuil

VORDEN - Op paaszaterdag werd 
het gehele buitengebied van Vor-
den en Wichmond ontdaan van 
zwerfvuil tijdens de jaarlijkse Op-
schoondag. Jong en oud werkt al 
jaren in grote getale trouw mee. 
Dit jaar voor het 21ste achtereen-
volgende jaar. En zoals gebruike-
lijk werd de Opschoondag gecoör-
dineerd door de Werkgroep Zwerf-
vuildag Vorden.

Door Jan Hendriksen

Eerst werd er een kop koffie ge-
dronken bij café ‘t Proathuus en 
de routes ingedeeld. Zo’n twintig 
Vordense leden met ‘aanhang’ 
van Wildbeheer Eenheid IJssel 
Oost struinden zaterdagmorgen 
26 maart buurtschap Linde af op 
zoek naar zwerfvuil. WBE leden 
Joop Wassink (84) en Dirk van der 
Houwen (56) hadden samen met 
Annette van der Houwen (chauf-
feuse) en Bart van der Houwen 
(10) het meest oostelijke deel van 
Linde toebedeeld gekregen om op 
zoek te gaan naar zwerfvuil.

Zo werden de bermen en de sloten 
langs onder meer de Bleumink-
maatweg. Maandagsdijk, Beunk-
stege, Hoge Slagdijk en een deel 
van de Schuttestraat ontdaan van 
snoepwikkels, blikjes, flesjes en 
plastic bekers. De meeste opval-
lende vondst: een ijzer staaf dat 
ooit als ‘rikkepoal’ dienst had ge-
daan. Bart van der Houwen was 
op deze zonovergoten zaterdag-
morgen een van de 21 kinderen 
die spontaan meehielpen.

Maar ook Janouk (14), Wouter 
(12) en Helen (10) Uilenreef, Pas-
cal Havekes (12) en Mark Beren-
pas (13) staken de handen flink 
uit de mouwen. Naast WBE Oude 
IJssel Oost namen ook buurtbe-
woners uit onder meer Hackfort, 
Wichmond-Vierakker, Vorden en 

de Wildenborch en leden van on-
der meer Leefbaarheid Vorden, 
Hengelsportvereniging De Snoek-
baars, de Vordense Rijwiel- en 
Toerclub de Achtkastelenrijders 
en jeugdleden van D3 pupillen 
van voetbalvereniging Vorden deel 
aan de Opschoondag. Inclusief 21 
kinderen in totaal 140 vrijwilligers.

Wethouder 
onder indruk van 
vrijwilligers

En daar was wethouder Antoon 
Peppelman van de gemeente 
Bronckhorst danig van onder de 
indruk. “Fantastisch dat jullie in 
zo’n grote getale meedoen. Ner-
gens in de gemeente wordt er 
vandaag zo’n grote inspanning ge-
leverd als hier”, concludeerde Pep-
pelman toen alle inzamelaars zich 
hadden verzameld bij het regio-

nale beheerkantoor van Natuur-
monumenten aan de Baakseweg.

Het beleid van de gemeente is ge-
richt op het stimuleren van initia-
tieven en deelname van de inwo-
ners als het gaat om bijvoorbeeld 
het schoonhouden van de eigen 
leefomgeving. Peppelman: “Wij fa-
ciliteren en ondersteunen daarom 
de zwerfvuilacties van de diverse 
organisaties binnen de gemeente 
Bronckhorst door het beschikbaar 
stellen van onder andere afvalknij-
pers, werkhandschoenen en vuil-
niszakken.

Boerenkoolmaaltijd
Na afloop van de Opschoondag 
werd iedereen op kosten van de 
gemeente Bronckhorst door Hotel 
Bakker op een boerenkoolmaaltijd 
getrakteerd. Een acht kuub grote 
container met daarin tientallen 
vuilniszakken aan zwerfvuil was 
de ‘oogst’ van de Opschoondag 
die traditioneel werd ‘afgeblazen’ 
door een vijftal hoornblazers: 
Henk Menkveld, Jan Kornegoor, 
Jan Vos en Ineke en Joop Wassink.

Stichting Muziekkoepel 
en de Koepel zijn één
VORDEN - Vrijdag 1 april is de 
muziekkoepel officieel door de 
gemeente Bronckhorst overgedra-
gen aan de stichting. Na eerst op 
het terras van Het Meestershuis te 
hebben genoten van de aangebo-
den koffie, werd de officiële han-
deling binnen aan de grote tafel 
voortgezet.

Daar bleek dat zelfs vanuit onze 
buurgemeente Hengelo er betrok-
kenheid met de muziekkoepel 
bestaat. Bakkerij Hengelo had, als 
huisbakker, een overheerlijke taart 
met het logo van de muziekkoepel 
gemaakt. Notaris Hulleman, las 
de akte voor en vervolgens werd 
deze als eerste ondertekend door 
wethouder Jan Engels waarop ver-
volgens alle bestuursleden van de 
stichting hun handtekening plaats-
ten. Vanaf de eerste aanzet, die 
door een opmerking op Facebook 
heeft geresulteerd in de oprichting 
van de stichting en dan precies, 
één jaar later is het zover.

Harry Jansen memoreerde in het 
kort hoe een en ander tot stand 
is gekomen en sprak, namens het 
bestuur de dankbaarheid van de 
totale betrokkenheid niet onder 
stoelen of banken. Dat alle dona-
ties, schenkingen en andere mid-
delen in zo’n korte tijd tot dit resul-
taat heeft geleid, gaat alle verwach-
tingen van ons te boven. Samen 
met de gemeentelijke bijdrage 

en ons eigen saldo, staat de teller 
inmiddels op € 21.000,00. De toe-
zeggingen van Univé en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds hier nog 
bijtellen maakt het dat we inmid-
dels ruim over de helft van onze 
begroting zijn gekomen. Er lopen 
nog een aantal aanvragen en we 
hopen ook hiervan op een positief 
resultaat.

De Muziekkoepel van Vorden leeft, 
dat kunnen we stellen! De Stichting 
Muziekkoepel Vorden timmert niet 
alleen aan de weg, maar inmiddels 
ook aan de koepel. De komende 
weken wordt er hard gewerkt aan 
de kapconstructie. Hiervoor zal 
Aannemersbedrijf Bargeman en-
kele mankrachten inzetten, terwijl 
Harmsen Voegwerk en Gevelreini-
ging de wanden zal reinigen. Frank 
Sessink Bestrating en Grondwerk 
zal de laatste dertig meter riolering 
aanleggen. Bouwbedrijf van Zee-
burg en Bouwbedrijf Visser & Me-
ijer zullen binnenkort de 8 (taart)
punten van de kap realiseren zo-
dat Fons Jansen Intallatiebedrijf 
het zink voor de kap kan inmeten. 
Ook enkele ondernemers van het 
bedrijventerrein hebben inmid-
dels enkele toezeggingen gedaan 
om ons te ondersteunen. Wilt u de 
ontwikkeling volgen, kom kijken of 
volg het via Facebook.
   

 ■ stichtingmuziekkoepelvorden.nl

VORDEN - Na 25 jaar zich ingezet 
te hebben voor een beter milieu 
nam Wil Voerman (77) uit Vor-
den zaterdag 26 maart tijdens de 
jaarlijkse Opschoondag met een 
voldaan gevoel en gerust hart af-
scheid van de Werkgroep Zwerf-
vuildag Vorden.

Door Jan Hendriksen

Eerst maakte Wil Voerman deel 
uit van de Praatgroep Milieu waar 
iedereen bij kon aanschuiven. 
“Op allerlei manieren probeerden 
we de wereld schoner te maken. 
Er werden zelfs tips voor de ver-
betering in de plaatselijke kerk-
bladen geplaatst. In 1995 is daar-
uit de Werkgroep Zwerfvuildag 
Vorden voortgekomen. Samen 
met Jaap van den Broek hebben 
wij ons ingezet om in maart in het 
gehele buitengebied van Vorden 
en Wichmond het zwerfvuil op 
te rapen. Vandaag voor de 21ste 
keer”, zo blikte Ria van Vleuten 
zaterdag 26 maart terug tijdens 
haar afscheidswoord aan Wil bij 
de afsluiting van de Opschoondag 
bij het regionale beheerkantoor 
van Natuurmonumenten aan de 
Baakseweg. In de begin jaren was 
de Opschoondag bij de gemeente 
Vorden nog geen ‘hot item’, dus 
ging ieder zelf op pad om bij be-
drijven de benodigdheden tegen 

een zacht prijsje aan te schaf-
fen. Dit is nu al vele jaren niet 
meer nodig want de gemeente 
Bronckhorst vindt deze activiteit 
nu zeer belangrijk wat het voor 
de werkgroep een stuk gemakke-
lijker maakt. Ria van Vleuten: “Al-
les wordt nu goed geregeld door 
de gemeente zoals iedereen op 
deze dag kan ervaren.” Verder is 
het Voerman gelukt om een aan-
tal blikvangers aan te schaffen 
het geen zo nu en dan heel wat 
kopzorgen heeft gekost. Voerman 
zag zich nog met zo’n vernielde, 
kromme uit de grond getrokken 
blikvanger op een kruiwagen over 
de Hoekendaalseweg zwenken.

Pakkende motto’s
Wil Voerman wist elk jaar de 
zwerfvuildag met pakkende mot-
to’s onder de aandacht te brengen 
van de Vordenaren: ‘De natuur 
hou je natuurlijk schoon’ of ‘Vor-
den buiten gewoon schoon’. “En 
het moet gezegd worden. Door 
de jaren heen is er beduidend 
minder zwerfvuil gekomen. Er is 
een bewustwording ontstaan dat 
je niet alles zomaar in de natuur 
achter kunt laten. En dat doet 
mij goed. Al onze inspanningen 
door de jaren heen zijn niet voor 
niets geweest. Al die jaren heb ik 
op een prettige manier samen-
gewerkt en ons doel bereikt. Een 

‘schoner’ Vorden samen met alle 
vrijwilligers. Maar het blijft jam-
mer genoeg noodzakelijk om 
deze dag te blijven organiseren”, 
zo verklaarde Voerman na afloop 
van de Opschoondag. 
Voor de continuïteit van de werk-
groep heeft Voerman goed ge-
zorgd. Niet één maar zelfs twee 
nieuwe leden heeft ze aangedra-
gen om de werkgroep te komen 
versterken: Elske Buiteman en 
Annemarie van der Houwen.

Wil Voerman zorgde meer dan 25 jaar 
voor een beter Vordens milieu

Janouk en Helen Uilenreef waren twee van de 21 kinderen die deelnamen aan de 

Opschoondag. Foto: Jan Hendriksen. 

fietsenmaker aan huis
Een zorg minder.

Na afloop van de Opschoondag bedankte 

Wil Voerman alle vrijwilligers voor de 

jarenlange prettige samenwerking. Foto: 

Jan Hendriksen. 

Een tevreden stichting na ondertekening van het contract. Foto: Bernadet te Velthuis
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www.prowonen.nl

KOM NAAR DE
INLOOPAVOND
Op donderdag 21 april 

tussen 19.00 en 21.00 uur 

bent u van harte welkom 
op de inloopavond bij 
Buitencentrum Kerkemeijer 
in Borculo.
We vertellen u alles over 
huren met een inkomen 
boven de huurtoeslaggrens, 
het zoeken én vinden van 
een woning en we laten 
ons woningaanbod zien. 

Kom naar deze 

inloopavond 

en maak kans 

op € 100,- 

shoptegoed

van de 

bouwmarkt!

GEEN HUURTOESLAG?
TOCH EEN HUURWONING!

Uw inkomen is net te hoog om huurtoeslag 
aan te vragen, maar u wilt wel huren? Dat 
kan! ProWonen heeft voldoende woningen 
voor mensen die een inkomen hebben 
waarmee geen huurtoeslag aangevraagd 
kan worden. En nu ook nieuwbouw!

U heeft een inkomen boven de huurtoeslaggrens:
 U bent alleenstaand en verdient meer dan € 22.100,- 
 U woont samen, bent jonger dan 65 jaar en 

 verdient meer dan € 30.000,-
 U woont samen, bent ouder dan 65 jaar en verdient 

 meer dan € 30.050,-

Huren is
zo gek nog niet!

 Ga naar onze 
website voor 

de nieuwbouw
in De Berg en 
De Koppel.

Zutphen – Installatiebedrijf J. 
Coenders zet zaterdag 9  april 
haar deuren open om te laten 
zien wat zonnepanelen, warm-
tepompen en zonneboilers op-
leveren. Niet alleen voor degene 
die deze vorm van duurzame 
energie aanschaft, maar ook 
voor het Hospice Zutphen; per 
aanschaf van tien zonnepanelen 
of meer, doneert Coenders een 
zonnepaneel aan het Hospice.

Martijn Coenders: “Wij werken 
voor het Hospice. Het is een fan-
tastische organisatie die heel veel 
goed werk doet. En een mega 
energieverbruik heeft. Dat willen 
we graag terugdringen, samen 
met onze klanten. Daarom schen-
ken we bij iedere aanschaf van 
een installatie van minimaal tien 
zonnepanelen één zonnepaneel 
aan het Hospice. Op deze manier 
willen we minimaal veertig pa-
nelen voor het Hospice bij elkaar 
sparen en plaatsen, om zo de kos-
ten van hun energieverbruik op 
een duurzame manier drastisch te 
verminderen.”

Hoe drastisch die besparing kan 
zijn, vat Coenders eenvoudig sa-
men: “Als je nu wilt (be)sparen, 
kun je beter zonnepanelen plaat-
sen, dan het geld op de bank 
zetten.” Al na zeven à acht jaar is 
de investering in deze duurzame 
vorm van energie bijvoorbeeld 
terugverdiend. Als het Zutphen-
se installatiebedrijf J. Coenders 
de panelen aanbrengt, wordt dat 
bovendien veilig en goed gere-
aliseerd binnen drie weken, van 
offerte tot en met installatie. Met 
jarenlange garantie.

Terugleveren
“Onze berekening voor de beno-
digde zonnepanelen is gebaseerd 
op het eigen verbruik. De energie 
die je opwekt, wordt rechtstreeks 
verbruikt. Zo kun je voorzien in je 
volledige stroomvoorziening. Alle 
stroom die extra wordt opwekt, 
kan bij iedere energiemaatschap-
pij worden teruggeleverd.” 

Daarbij wordt uitgegaan van een 
gemiddeld verbruik in een gemid-
delde zomer en winter. Coenders: 
“De klant bepaalt zelf met de 
energiemaatschappij hoe de be-
sparing wordt verrekend: je blijft 
betalen en ontvangt eens per jaar 
geld terug, of je brengt het voor-
schot omlaag aan de hand van de 
gemiddelde besparing over twaalf 
maanden.”

Het Zutphense installatiebedrijf 
heeft inmiddels jarenlange erva-
ring in het plaatsen en aansluiten 
van panelen, bij particulieren en 
bedrijven. “Als je lang wilt profi-
teren van de zonnepanelen en op-
timaal rendement wilt halen met 
zo min mogelijk uitval, dan moet 
je echt kiezen voor kwaliteit. Voor 
de prijs hoef je het niet te laten,” 
vertelt Coenders.  “Er zijn verschil-
lende typen en merken panelen. 
Wij leveren uitsluitend A-merken 
zonnepaneelsystemen, met een 
jarenlange garantie, tot 25 jaar. 
Op de panelen én de omvormer.” 

Directe levering
Dankzij een ruime voorraad levert 
Coenders snel. “Binnen drie we-
ken kunnen we bij nieuwe klanten 
een compleet systeem plaatsen. 
We plaatsen in één dag de panelen 
op het dak, zonder te rommelen 

in huis. We zijn VCA-gecertificeerd, 
dus staat veilig werken daarbij 
voorop. De klant kan die dag ge-
woon gebruik blijven maken van 
stroom. Aan het einde van de dag 
plaatsen we de omvormer, vaak 
op zolder, die ervoor zorgt dat de 
energie wordt omgezet in wissel-
stroom. Die sluiten we aan op de 
meterkast en we zijn klaar. Als wij 
de deur achter ons dichttrekken, 
wekt de klant zijn eigen stroom op 
en begint direct met besparen.”
Het maakt daarbij niet uit waar de 
klant de panelen wil hebben ge-
plaatst: op een schuin of plat dak 

of de schuur, op een eengezinswo-
ning, bedrijfspand of een flat.

Nieuwe subsidie
Coenders kan helpen bij de subsi-
dieaanvraag, de aanvraag bij Lian-
der voor een kosteloze vervanging 
van de meterkast en een bereke-
ning van besparing van CO2.
Sinds dit jaar is bovendien de 
Investeringssubsidie Duurzame 
Energie (ISDE) beschikbaar: een 
nieuwe subsidie voor particulie-
ren en bedrijven die kan oplopen 
tot 1.000 euro bij aanschaf van 
warmtepompen en zonneboilers. 

Coenders legt u hierover graag al-
les uit tijdens de open dag.

Open dag: 9 april 
Op zaterdag 9 april zet Coenders 
tussen 10 en 15 uur haar deuren 
open aan de Stoven in Zutphen. 
U ontdekt daarbij niet alleen hoe-
veel u kunt besparen, maar ook 
hoe duurzame technieken wer-
ken; interessant voor jong en oud. 
Op deze dag start ook de spaarac-
tie voor het Hospice Zutphen.
Open Huis, zaterdag 9 april, van 
10 tot 15 uur. De Stoven 31 in Zut-
phen.

Open Huis J. Coenders: zaterdag 9 april 2016

Besparen op energiekosten én sparen voor Hospice Zutphen



OW-Cup races Assen met podium voor 
Hamove lid Kloots

Vrijdag 
weggegooide 
dag door 
neerslag
ASSEN - Afgelopen zaterdag werd 
op het TT Circuit Assen de eerste 
race in de OW-Cup (Open Weg-
race Competitie) gereden. Voor-
afgaand aan de wedstrijden op 
zaterdag konden de deelnemers 
op vrijdag nog trainen met hun 
motor. Helaas was de vrijdag een 
weggegooide dag mede omdat de 
conditie van de baan verre van 
optimaal was in verband met de 
vele neerslag van die dag.

Zaterdag begonnen de eerste trai-
ningen op een half natte baan en 
deden de heren en vrouwen het 
rustig aan, sommigen kwamen na 
een ronde al binnen. De tweede 
training werd evenals de wedstrij-
den van deze dag op een droge en 
zonovergoten baan gereden.

Een aantal Hamove leden rijden 
de OW-Cup races voor het kam-
pioenschap, deze bestaat uit 8 
wedstrijden die veelal op het TT 
Circuit Assen gereden zullen wor-
den met uitzondering van Hoc-
kenheim in Duitsland. Naast deze 
sprintwedstrijden organiseert 
men op zaterdag 11 juli de 501 ki-
lometer endurance race in Assen.

In de NK Supercup 1000 ging de 
overwinning naar Ten Kate Hon-
da rijder Nigel Walraven. Walra-
ven die vorig jaar bijna het hele 
seizoen aan de kant stond door 
een vervelende blessure was heer 
en meester. Hij pakte meteen kop 
start maar verremde zich in de 
eerste ronde. Hij viel terug naar 
een 4e plaats maar wist zich we-
derom naar voren te werken en de 

1e positie in te nemen. Hij stond 
deze niet meer af en won de wed-
strijd.

Wayne Tessels en Hamove lid Rob 
Hartog werden 2e en 3e. Echter 
deze heren deden buiten mede-
dinging mee en gebruikten de 
race voor een training ter voor-
bereiding van hun internatio-
nale seizoen in het EK Supercup 
1000 kampioenschap. Zo kon het 
gebeuren dat Cliff Kloots, die is 
overgestapt van de supersport 600 
naar de superbikes, 3e werd en 
het podium mocht beklimmen.

Aantal leden 
rijden voor het 
kampioenschap

Kloots eveneens uitkomend voor 
de vereniging uit Hengelo Gld was 
zeer verheugd dat hij goed kon 
meekomen in deze klasse. Vrijdag 

tijdens de middag training ging 
hij nog onderuit, dit werd veroor-
zaakt door een oliespoor van een 
andere deelnemer.

Jaco Boonen eindigde als 2e en 
deed ook goede zaken voor het 
kampioenschap. Yme-Jan Hofstee 
werd 10e en Jarco Grotenhuis 12e. 
Grotenhuis had op een betere 
klassering gerekend maar bij de 
start moest hij inhouden doordat 
een rijder stil viel. Met een flin-
ke achterstand reed hij wel een 
goede inhaalrace maar meer dan 
de 10e plaatst zat er niet meer in. 
De winst in de NK Supercup 600 
ging naar Danny v.d. Sluis. Koen 
Bouwmeester en Ricardo Brink 
werden 2e en 3e.

Regionale rijder Thijs Peeters die 
problemen kende in de trainin-
gen had ook in de race het ge-
luk niet aan zijn zijde. Nadat hij 
prima was gestart en als 4e de 
eerste bochten combinaties door 
kwam viel hij na een halve ronde 
en moest de strijd opgeven. Een 
weekend om snel te vergeten liet 
hij weten.

Bas Klein Haneveld net 
buiten top 10 EK enduro
VORDEN/FRANKRIJK - In het Paas-
weekend werd rondom Brioude in 
Frankrijk de 2e EK enduro van dit 
seizoen gehouden. Nadat men op 
woensdagochtend aangekomen 
was en alles had opgebouwd ging 
de Husqvarna rijder uit Vorden 
‘s middags meteen de proeven 
verkennen. Er was een parcours 
uitgezet van ongeveer 75 kilome-
ter met hierin een aantal lastige 
afdalingen en klimmetjes in drie 
verschillende proeven. De eerste 
proef was een crossproef, uitge-
zet op een bouwland. Hierin za-
ten ook een aantal klimmetjes die 
bezaaid waren met stenen. Proef 
twee was een extreme test en uit-
gezet op een steile grashelling met 
diverse afstapjes. Een moddergat 
zat er ook in zodat de heren en da-
mes niet te schoon terug kwamen 
uit deze proef. Klein Haneveld 
genoot van proef 3 omdat dit een 
echte enduro test bleek te zijn. Het 
was een snelle proef die liep over 
lange paden met veel losse stenen, 
wortels, chicanes en hellingen en 
afdalingen. Nadat men de proeven 
goed had verkend en nog wat had 
genoten van de omgeving begon 
de wedstrijd, die over twee dagen 
werd verreden, op zaterdag.

Tegen 10.00 uur stapte Bas op zijn 
goed geprepareerde motor. In de 
eerste proef ging het meteen al 
lekker en wist hij een mooie tijd 
neer te zetten. Helaas kon hij dit 
niet doorzetten in proef twee en 
drie. In de tweede maakte hij een 

fout en kwam ten val op de helling. 
Het gevolg was dat hij even terug 
moest naar beneden om opnieuw 
aan te zetten, dat koste de nodige 
tijd. Daarna maakte hij ook nog 
een foutje in proef drie in de eer-
ste ronde. Bas baalde enorm van 
de tegenslagen maar was daarna 
super gemotiveerd om aan ronde 
twee te beginnen. De tijden wer-
den beter en er werden nagenoeg 
geen foutjes meer gemaakt en dat 
resulteerde in een 13e totaal tijd in 
de klasse E3.

Het rijden op zondag, de tweede 
dag, ging veel beter. Het vertrou-
wen waar hij op zaterdag mee 
stopte, kon hij op zondag door-
trekken door goede tijden neer te 
zetten. Klein Haneveld had een 
mooie strijd met WPM KTM rijder 
Mark Wassink om de 10e plaats. 
Uiteindelijk kwam Bas zeventien 
seconden tekort op Wassink en 
sloot de dag af met een mooie elf-
de plaats. Nu is er een pauze van 4 
maanden voordat de EK wedstrij-
den weer beginnen.

Klein Haneveld blikt tevreden te-
rug op de wedstrijd in Frankrijk, 
hij gaat zich nu optimaal voorbe-
reiden op het na seizoen en is er 
op gebrand om in het najaar bin-
nen de top 10 de eindigen. De 3e 
wedstrijd zal worden gereden in 
Letland en daarna rijden de deel-
nemers hun laatste EK wedstrijd 
in Harfsen die ook over 2 dagen 
verreden zal worden.

Eigen circuit 
was nog niet 
beschikbaar
VORDEN - Afgelopen zaterdag 
hebben in buurtschap Linde 
jeugd crosswedstrijden plaats-
gevonden voor de uitwisseling 
MX competitie. De club moest 
uitwijken naar de Schuttestraat 
omdat hun circuit aan de Delden-
sebroekweg momenteel nog niet 
beschikbaar is. In de klassen 50cc 
en 65cc grote en kleine wielen 
werd mooie strijd geleverd. Hier-
in waren ook jeugdleden van de 
VAMC vertegenwoordigd. Bij de 
familie Beumer werd een mooie 
locatie omgetoverd tot een tijde-
lijk crosscircuit, waar de sfeer er 
goed in zat.

Spannende wedstrijden met 
mooie acties, waarbij de EHBO 
afdeling Vorden gelukkig alleen 
van de wedstrijden en het mooie 
weer genoot.

De winst was in de UMX 50cc 
voor Chiodi Duinkerk. Van de 
clubleden werden Roan Davids 
5e en Milan Modderkolk 6e in de 
eindstand. UMX 65cc kleine wie-
len werd een prooi voor Mirko 

ten Kate. UMX 65cc grote wie-
len werd gewonnen door Levi de 
Winter. Van de clubleden werd 
Mike Modderkolk 10e en Amber 
Davids 13e.

Naast de UMX had de VAMC een 
aantal clubwedstrijden gepland, 
die door de leden aangegrepen 
werden om de contacten aan te 
halen en mooie wedstrijden neer 
te zetten. Vele mooie acties en 
wedstrijden die met regelmatig in 
de laatste bocht werden beslist. 
Fanatiek in de wedstrijd maar 

gebroederlijk ernaast, in goede 
sfeer werd er gesport. Winnaars 
in de clubwedstrijden 50cc Roan 
Davids, 65cc Mike Modderkolk, 
85ccMike Roes, MX2 Jeugd Björn 
Wisman, Recreanten Nico Fre-
riks, Open klasse Thijs Bulten.

De VAMC bedankt de familie 
Beumer, omwonenden, fami-
lie Enzerink, HT rally raid en de 
EHBO Vorden voor hun mede-
werking in het mede organiseren 
van dit evenement.

Tijdelijk crosscircuit Jeugdwedstrijden 
VAMC De Graafschaprijders

Thijs Bulten 199 winnaar open klasse. Foto: Marieke Rouwenhorst.

Hamove rijders Rob Hartog 47 en Cliff Kloots 58. Foto: Henk Teerink

Bas Klein Haneveld. Foto: Joy Wullink

(Advertorial)

Wil je een paar kilo’s afvallen 
voor de zomer? 
dat kan met de Suikerbewust slank’ training
Lekker eten, geen honger heb-
ben, meer energie krijgen, voe-
len dat je fitter bent,  beter in je 
vel zitten, voelen dat je lichaam 
in balans komt en gemakkelijk 5 
tot 10 kg afvallen, dat is ‘suiker-
bewust’ eten in een notendop. 

Zonder dieet, repen of shakes maar 
met eerlijk, gezond en betaalbaar 
voedsel uit de supermarkt ‘Suiker-
bewust slank’ is een training waar-
in je alle geheimen van een ge-
zonde leefstijl ontdekt, waarin je 
ook handvatten krijgt aangereikt 
om succesvol de overtollige kilo’s 
kwijt te raken. Om vrijblijvend ken-
nis te maken met mijn manier van 
werken ben je van harte welkom 
bij een  voorlichtingsbijeenkomst. 

Kijk op mijn site: www.coachings- 
praktijkbronckhorst.nl voor de   
geplande data. 

Aanmelden kan via de mail: info@
coachingspraktijkbronckhorst.nl 
of per telefoon: 06 - 27216508.

Maria Onstenk
Verpleegkundige en voedingscoach
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Dash neemt 4 zwaar bevochten punten mee 
uit Doetinchem
VORDEN - Na een vrije zaterdag 
mochten de dames van Dash op 
zaterdag 2 april aantreden te-
gen Orion dames 2. De nummer 
2 op bezoek bij de nummer 11. 
Na zeven overwinningen op rij 
was het doel van de Vordense 
dames om ook tegen Doetin-
chem de winst pakken. Voor 
Rosanne Simmelink was dit niet 
alleen een thuiswedstrijd, maar 
ook een speciale wedstrijd, na-
melijk tegen haar oude team. 
Een spannende wedstrijd waar-
bij Dash de strijd voor promotie 
wedstrijden veilig wil stellen en 
Orion degradatie wil voorko-
men.

De eerste set startten de dames 
van Dash sterk. De dames uit het 
achtkastelendorp namen de lei-
ding en dankzij een goede serves 
werd er een riante voorsprong 
opgebouwd. Passend zat Dash er 
ook goed bij. De voorsprong die 
opgebouwd was, werd steeds gro-
ter.

Toch kwam Orion op het eind 
nog iets dichterbij, maar de voor-
sprong was al te groot. De eerste 
set werd gewonnen door de Vor-
denaren met 19-25. Het winnen 
van de eerste set is de dames van 
Dash de laatste wedstrijden nog 
niet gelukt. 

Het goede gevoel van de eerste 
set werd helaas niet doorgezet 
naar de tweede set. In het begin 
van de tweede set ging de stand 
gelijk op. Echter, besloot Orion 
de spelverdeler te wisselen. Het 
snellere spel aan de kant van 
Orion zorgde ervoor dat de rood 
zwarten het blok niet goed meer 
konden zetten.

Vervolgens maakte Orion een 
mooie service serie waardoor de 
dames van Dash achter de feiten 

aanliepen en zo achter kwamen 
in de set. Helaas was het gat te 
groot geworden om de tweede set 
binnen te slepen. De tweede set 
eindigde in 25-19 voor Orion. 

Dash blijft op 
tweede plek 
staan

Na het verliezen van de tweede 
set, lieten de dames van Dash het 
er niet bij zitten. De derde set be-
ginnen de rood zwarten erg sterk. 
De ene na de andere bal werd 
erin geslagen. Halverwege de set 
moest Rosanne Simmelink helaas 
het veld verlaten met een bles-
sure. Doordat het eigen niveau 
vastgehouden werd, maakten de 
rood zwarten het Orion moeilijk. 
De voorsprong is behouden en 
de dames wisten de set met 15-25 
binnen te slepen. 

De vierde set startten de dames 
van Dash opnieuw met een voor-
sprong. Dit werd mede gereali-
seerd door een sterke blokkering 
van Carlijn Berendsen. Helaas 
werd dit goede spel niet vastge-
houden, waardoor Orion hal-
verwege de set weer terug kwam 
met een sterke servicedruk. De 
hele wedstrijd moest er voor elk 
punt gevochten worden. Wat ze-
ker het geval was in de laatste set! 
Het ene na het andere setpoint 
werd weggespeeld. Uiteindelijk 
trokken de rood zwarten aan het 
langste eind. Dash haalde de set 
met 27-29 binnen. Dit betekent 
een 1-3 winst op Orion dames 2. 

Door de winst op Orion dames 
2 blijft Dash op de tweede plek 
staan en blijven ze volop mee-
doen in de strijd om promotie-
wedstrijden. 

Aankomende zaterdag spelen ze 
thuis tegen Regiobank-Brand-
wacht/SVI dames 1 uit Zwolle. Hier 
kunnen ze uw support goed bij ge-
bruiken, 17:45 sporthal ‘t Jebbink! 

Socii declasseert Zelhem
WICHMOND - Sociï moest op de 
eerste zondag van april op be-
zoek bij de nummer drie van de 
ranglijst; Zelhem. Deze ploeg is 
de laatste tijd zwalkende en zou 
dus een mooie prooi moeten zijn 
voor de Wichmonders. Voor aan-
vang van de wedstrijd werd een 
minuut stilte in acht genomen 
ter nagedachtenis aan Johan 
Heytink, een trouwe Sociï-vrij-
williger die eerder in het week-
end plotseling overleed.

Direct bij aanvang van de wedstrijd 
was te zien dat Sociï veel meer be-
levenis in de wedstrijd legde dan 
Zelhem. Dat leverde dan ook di-
rect de eerste voorzichtige doelpo-
gingen op. Zelhem verdedigde te-
gen de middellijn aan waardoor er 
veel ruimte achter de verdediging 
lag, een kolfje naar de hand van de 
snelle Sociï-aanval. Na 7 minuten al 
werd de geboden ruimte optimaal 
benut. Keeper Henry Vreeman 
nam een doeltrap die ter hoogte 
van de middellijn werd doorgekopt 
door Gert-Jan Loman die de bal bij 
Bouke van Dijk kreeg, deze kopte 
daarop door naar Marco Vreeman 
die vrij baan had richting de goal 
en met een schot in de verre hoek 
de keeper kansloos liet; 0-1.
Een aanval met zowel aan het be-
gin als het eind een Vreeman. De 
ruimte achter de verdediging bleef 
bestaan en Sociï kon regelmatig 
gevaarlijk worden. De gasthe-
ren deden welgeteld één serieuze 
doelpoging maar dat afstandsschot 
werd door Henry Vreeman vak-
kundig onderuit de hoek geplukt. 
Vlak voor rust gaf Frank Stokkink 
een diepe bal die over de Zelhem-
verdediging viel, Bouke van Dijk 
zag er heil in en kreeg het leder zo-
waar mee. Door goed het lichaam 
te gebruiken hield hij de verdedi-
ger van zich af en kon vanaf 5 meter 

de keeper verschalken;0-2, tevens 
ruststand. Na de rust veranderde 
het wedstrijdbeeld niet, Sociï was 
extra goed op zijn hoede om niet 
direct de aansluitingstreffer tegen 
te krijgen. Dat was vooralsnog ech-
ter onterechte vrees want Zelhem 
was onthutsend zwak. Sociï was 
aan de andere zijde niet nauwkeu-
rig met de kansen die het kreeg. 
Sociï kwam nog wel een keer goed 
weg toen een afstandsschot op de 
handen van Daan Loman kwam, 
maar de scheidsrechter had er 
geen goed zicht op en wees het 
geroep om een penalty dus van de 
hand.
Na 70 minuten kwam Sociï nog een 
keer goed weg toen Henry Vreeman 
gezien was maar Hans Vleemingh 
de bal alsnog uit de doelmond wist 
te werken. Dat het gevaarlijkste 
moment daarna uit een mislukte 
voorzet vanaf rechts kwam die over 
Henry Vreeman bijna het doel in 
ging was exemplarisch. Tien mi-
nuten voor het einde gooide Kevin 
Esselink de wedstrijd uiteindelijk 
in het slot met een schitterend 
doelpunt. Gert-Jan Loman gaf 
vanaf de achterlijn op rechts de bal 
laag voor en Kevin Esselink trapte 
de bal achter het standbeen langs 
richting de tweede paal waardoor 
het 0-3 werd. Daarna werd er niet 
meer gescoord alhoewel Sociï nog 
wel wat kansjes kreeg. Met deze 0-3 
nam Sociï sportieve revanche op 
een tegenstander waarvan eerder 
thuis met 0-5 werd verloren.

Aanstaande donderdag speelt So-
ciï om 20.00 uur thuis tegen Klein 
Dochteren, op zondag 10 april 
staat vervolgens de thuiswedstrijd 
tegen FC Zutphen op het program-
ma; aanvang 14.00 uur.
   

 ■ www.svsocii.nl

   

Ratti VR1 maakt 7-0
KRANENBURG - Op een zonnige 
zondag waren de Ratti dames er 
klaar voor om de drie punten te 
pakken. De dames ontvingen de 
dames van Ruurlo. De uitwed-
strijd had een uitslag van 1-3.

Ratti zette na het fluitsignaal met-
een druk. In de 6de minuut werd er 
een corner genomen door Esther 
Tuinman, de bal belandde bij Ma-
rieke Tuinman maar ging net naast 
het goal. Een paar minuten later 
kreeg Els Berenpas de bal, maar 
schoot op de keeper. In de 10e mi-
nuut zette Els Berenpas de bal voor, 
maar Esther Menkveld schoot net 
naast. Een paar minuten later is het 
toch raak, toen Els Berenpas de bal 
weer voorzette en Eshter Menkveld 
de bal koelbloed in het net schoot. 
In de 12e minuut ontvangt Kim 
Heuvelink de bal op de rand van de 
zestien, maar schoot na een mooie 
actie net over. Ratti blijft de betere 
partijen en de kansen bleven ko-
men. Zo kwam Esther Tuinman 
in de 14e minuut met de bal op-
lopen en schoot op het doel. Hier 
ontstond een corner uit. In de 15e 
minuut kreeg Ruurlo een vrije trap 
mee op 20 meter afstand, de bal 
belandde op de binnenkant paal 
waarna keepster Lianne ten Have 
de bal onderschepte. In de 30ste 
minuut was het weer raak, Marieke 
Tuinman schoot de bal mooi voor, 
waardoor Els Berenpas de bal bin-
nen kon tikken, 2-0. Vijf minuten 
later dribbelde Kim Heuvelink met 
bal over van het middenveld rich-
ting de zestienmeter en schoot de 
bal op de lat, welke uiteindelijk in 
handen van de keepster beland. 
In de 40ste minuut nog een grote 
kans voor Marieke Tuinman, maar 
de bal ging op de paal en werd weg-

gewerkt. Net voor rust is het dan 
toch raak, Kim Heuvelink ontving 
de bal, slalomde om vier speelsters 
van Ruurlo heen en scoorde de 3-0.
Na de rust pakte Ratti hetzelfde 
spel op. Marieke Tuinman kwam 
in de 47ste minuut opzetten, maar 
speelde de bal net iets te veel 
vooruit waardoor de keepster de 
bal weg kon schieten. In de 50ste 
minuut schoot Els Berenpas de 
4-0 erin, doordat de keepster van 
Ruurlo de bal niet klem vast had. 
Middenvelder Esther Tuinman 
kwam even later goed oplopen en 
loste een schot op het doel, maar 
de keepster onderschepte de bal. 
In de 65ste minuut liep Els Beren-
pas vanuit het middenveld naar 
linksbuiten en gaf de bal af op 
Esther Tuinman, Esther loste een 
schot op doel en deze belandde 
op binnenkant paal. In de 70ste 
minuut werd er een corner geno-
men door Esther Tuinman, de bal 
belandde bij Esther Menkveld, Es-
ther legt de bal voor waardoor Els 
Berenpas wederom kan scoren, 
5-0. Twee minuten later wordt er 
voorin mooi samen gespeeld waar-
door Esther Menkveld kon scoren, 
doelpunt wordt afgekeurd door 
vermeend buitenspel.

In de 77ste minuut legt Kim Heu-
velink de bal mooi voor waardoor 
Marieke Tuinman kan afronden, 
maar de bal beland naast het net. 
In de 86ste minuut valt het laatste 
doelpunt. Op aangeven van Kim 
Heuvelink kon Els Berenpas sco-
ren, eindstand 7-0. Volgende week 
moeten de dames van Ratti 1 uit te-
gen Oeken/Brummen om 11.30u. 
Deze dames staan één positie on-
der Ratti en het beloofd een span-
nende wedstrijd te worden. 

Door 
Rijvereniging 
en Ponyclub               
de Graafschap
VORDEN - Traditiegetrouw zal 
op zaterdag en zondag 9 en 10 
april in Vorden weer de eerste 
wedstrijd voor het buitenseizoen 
worden georganiseerd door 
Rijvereniging en Ponyclub de 
Graafschap. Deze zal weer plaats 
vinden op de weilanden voor 
Kasteel Vorden.

Deze wedstrijd voor paarden en 
pony’s is een van de grootste uit 
de regio. Er worden weer vele 
honderden combinaties verwacht 
met hun paarden en pony’s uit 
heel Oost Nederland. Op zaterdag 
9 april zullen de pony’s starten. Zij 
kunnen dressuur rijden (klasse B 
t/m Z2) en springen (klasse B t/m 
ZZ). Ook zal er dit jaar Bixie dres-
suur worden verreden door de 
kleinste pony combinaties. Vanaf 
13.00 uur zullen ook de paarden 
starten met dressuur in de klasse B 
t/m Z2. Halverwege de middag na 
het Z springen van de pony’s be-
ginnen de paarden ook met sprin-
gen in de klasse BB en B. Op zon-
dag 10 april wordt door de paar-

den gereden in de klasse B t/m ZZ 
Licht dressuur. Het springen voor 
de paarden begint deze dag met 
de klasse BB en zal aan het eind 
van de middag worden afgesloten 
door het Z/ZZ Springen. De Grote 
Prijs van het L Springen wordt ge-
sponsord door KAB Accountants 
en Harry’s Horse en Bosch Hen-
gelo sponsort de grote prijs voor 

het M springen. De Grote Prijs 
voor Z en ZZ springen gesponsord 
door Country Lochem zal de dag 
afsluiten.

Tevens zal zondag 10 april om 
15.00 uur de finale voor het Z dres-
suur, gesponsord door Print Copy 
Service plaats vinden. De toegang 
is gratis.

Concours voor paarden en pony’s  
bij Kasteel Vorden

Na het verliezen van de tweede set, liet Dash het er niet bij zitten. Foto: PR

Zaterdagmiddag zullen de paarden starten met dressuur in de klasse B t/m Z2 klasse. 

Foto: PR.
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Wilt u als café, restaurant, sport-
kantine of dorpshuis alcohol 
verstrekken bij een evenement, 
een keer langer open zijn, meer 
geluid produceren dan is toe-
gestaan of een andere activiteit 
organiseren dan waarvoor u 
vergunning heeft? Dan heeft u 
een ontheffing nodig of moet u 
hiervan melding doen. Hieronder 
vindt u een kort overzicht van 
de regelgeving voor incidentele 
activiteiten voor horecabedrijven:

Ontheffing Drank- en Horeca
Alleen horecabedrijven met een 
drank- en horecavergunning mo-
gen alcohol schenken. Wilt u bij 
een evenement alcohol verkopen, 
zoals bier, wijn, port of sherry? 
Vraagt u dan een ontheffing aan. 
De verkoop van sterke drank is 
niet toegestaan. Verder geldt dat 
u geen alcohol mag verkopen aan 
kinderen jonger dan 18 jaar. De 
persoon die de leiding heeft over 
het alcohol schenken is minimaal 
21 jaar en van goed gedrag. Wilt u 
alcohol schenken op een besloten 

feest? Dan hoeft u geen drank- en 
horecavergunning of ontheffing 
aan te vragen.

Sluitingstijden
Voor een jaarmarkt, jubilieum of 
nieuwjaar kunt u de gemeente 
vragen een keer langer open te 
mogen zijn. Een horecabedrijf 
moet voor bezoekers gesloten zijn 
op maandag tot en met vrijdag 
tussen 01.00 uur en 06.00 uur en 

Regels voor Horecabedrijven
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.

De gemeente is bezig met een  
betere verdeling van de speel-
plekken in Bronckhorst. In 
Bronckhorst wonen steeds min-
der kinderen, daardoor zijn er ook 
minder speeltoestellen nodig.  
In Keijenborg zijn drie speel- 
terreinen voor de kinderen uit het 
dorp: aan de Ottenkampweg,  
Koldeweiweg en de Lindehof. 
Voor het aantal kinderen dat in 
Keijenborg woont zijn twee speel-
plekken met toestellen voldoende. 
De gemeente stopt daarom met 
het beheer van de speeltoestellen 
aan de Lindehof. Het speelterrein 
aan de Ottenkampweg gaan we 
opknappen. Aan de inrichting van 
de Koldeweiweg verandert niks. 
Graag nodigen we bewoners uit 
met ons in gesprek te gaan over 
deze plannen tijdens een informa-
tiebijeenkomst op 13 april a.s. in 
Dorpshuis De Horst in Keijenborg. 
De bijeenkomst begint om 19.30 
uur en duurt tot ongeveer 21.00 
uur. Denkt u met ons mee? Graag 
tot dan!

Reageren?
De voorlopige plannen voor de 
speelplekken in Keijenborg staan 
vanaf 14 april op www.bronck-
horst.nl. Tot 6 mei 2016 kunt u 
schriftelijk reageren ter attentie 
van b en w onder vermelding van 
speelplekken Keijenborg. Op de in-
formatieavond kunt u een reactie-

formulier met antwoordenvelop 
meenemen, een mail sturen kan 
ook: info@bronckhorst.nl o.v.v. 
speelplekken Keijenborg. 

Speelruimteplan
De gemeente vindt het belangrijk 
dat kinderen elkaar op speelplek-
ken in de openbare ruimte kunnen 
ontmoeten en heeft hiervoor een 
groot aantal terreintjes ingericht. 
In Bronckhorst wonen echter 
steeds minder kinderen. In ons 
speelruimteplan is daarom opge-
nomen dat de gemeente in de 
dorpen minder speeltoestellen 
gaat beheren. Waar gewenst 
kunnen bewoners speeltoestellen 
die de gemeente wil afstoten, 
gaan onderhouden.

Denkt u mee over spelen voor 
de kids in Keijenborg?
Informatiebijeenkomst op 13 april

11 april: een TOP-avond 
voor verenigingen!
Een avond vol inspiratie over het  
vrijwilligerswerk van morgen

In Bronckhorst hebben we een rijk 
verenigingsleven. Daar mogen we 
trots op zijn! Vrijwilligers vervul-
len hierin de hoofdrol. Maar wie 
zijn deze vrijwilligers? Hoe hou-
den we vrijwilligerswerk leuk? En 
heel belangrijk: Op welke manier 
gaan we dit in de toekomst orga-
niseren en borgen? De gebieds-
ambtenaren van de gemeente 
Bronckhorst en de Bronckhorster 
Uitdaging nodigen u van harte uit 
voor de eerste Bronckhorster 
Vrijwilligers-TOP 2016!

Wanneer? 
Maandag 11 april a.s, inloop vanaf 
19.00 uur. Om 19.30 uur openen 
we de avond. O.a. José Luesink, 
voorzitter van voetbalvereniging 
AZC Zutphen, vertelt over hoe 
AZC vrijwilligers wint en wint 
met vrijwilligers.

Voor wie? 
Bestuursleden en vrijwilligers 
van verenigingen/stichtingen/
maatschappelijke organisaties.

Waar?  
Gemeentehuis van Bronckhorst.

Het wordt een avond vol ideeën, 
energie, uitwisseling van erva-
ringen, verbindingen en leer-
momenten voor uw organisatie! 

Kom ook naar deze Vrijwilligers 
TOP 2016 en meld u (max. 2 per-
sonen) voor 8 april a.s. aan op 
www.bronckhorst.nl/11-april

Het speelterrein op de Ottenkampweg

op zaterdag en zondag tussen 
02.00 uur en 06.00 uur. Horecabe-
drijven die deelnemen aan het 
horecaconvenant mogen op zater-
dag en zondag na 02.00 uur geen 
nieuwe bezoekers toelaten. Het op 
dat moment in de inrichting aan-
wezige publiek mag tot uiterlijk 
04.00 uur in de horecaonder-
neming verblijven. Deze horeca-
ondernemingen zijn vervolgens 
tussen 04.00 en 06.00 uur voor 
het publiek gesloten.

Incidentele festiviteiten
Een horecabedrijf mag max. 12 
keer per jaar een festiviteit orga-
niseren waarbij de geluidsvoor-
schriften uit het Activiteitenbesluit 

niet van toepassing zijn. Voor bij-
voorbeeld een muziekoptreden bij 
een café of een toernooi van uw 
sportvereniging moet u dan twee 
weken van tevoren een melding 
doen bij de gemeente. Geef hierbij 
een omschrijving van de activitei-
ten, datum en tijdstip en de ver-
wachte geluidsproductie door.

Bijeenkomst van 
persoonlijke aard
Dorpshuizen en ontmoetingscentra
mogen max. 12 keer per jaar alco-
hol schenken bij bijvoorbeeld ver-
jaardagsfeesten en bruiloften. Bij 
deze feesten mogen dan niet meer 
dan 50 personen aanwezig zijn. 
Overige voorwaarden hierbij zijn:
• uiterlijk 3 werkdagen voor de 
 bijeenkomst moet de activiteit via 

een formulier op onze website 
bij de gemeente worden gemeld

• de instelling vermeldt op hun 
 eigen website een overzicht van 

deze bijeenkomsten. Dit moet 
min. tot 1 jaar na het verstrijken 
van een kalenderjaar op de site 
zichtbaar blijven

Melding doen of ontheffing 
aanvragen
U kunt een ontheffing of melding 
direct online met ons regelen via 
www.bronckhorst.nl (zoek op 
horeca-activiteit). 



Uit de raad

Raadsvergadering 
31 maart 2016
Op 31 maart vergaderde de ge-
meenteraad. In het vragenkwar-
tiertje stelden GroenLinks en 
PvdA vragen over de positie van 
de TSN thuishulpen. Wethouder 
Peppelman gaf aan dat de over-
eenkomsten zijn getekend. De 
hulp blijft, arbeidsvoorwaarden 
worden overgenomen. Ook stelde 
GroenLinks vragen over de bo-
menkap in Steenderen aan de 
Dolfingweg. Volgens de fractie 
had met de kapvergunning ge-
wacht moeten worden, totdat de 
Raad van State uitspraak doet 
over het bestemmingsplan dat 
aangepast moet worden voor de 
komst van het koelvrieshuis van 
Aviko. Wethouder Spekschoor 
verklaart dat de juridische weg 
correct is behandeld. De bomen 
zijn gekapt om de aanleg van de 
rondweg en rotonde bij het Aviko-
terrein mogelijk te maken. Verder 
wilde GroenLinks het vervolg in 
het dossier vestiging rundveebe-
drijf Polweg 6 in Wichmond (ver-
gunning fase 1) weten. Wethou-
der Spekschoor geeft aan dat niet 
bekend is wanneer de definitieve 
uitspraak van de Raad van State 
binnenkomt en de raad tijdig 
wordt betrokken bij ontwikkelin-
gen in dit dossier. Op de agenda 
stonden onder meer de volgende 
onderwerpen:
• Benoemen lid/onderzoeker 

Rekenkamercommissie BBLM
 De raad stemde unaniem in 

met de benoeming van de heer 
Remon Workel uit Enschede tot 
lid/onderzoeker van de Reken-
kamercommissie

• Bestemmingsplan Stedelijk 
gebied Bronckhorst

 De meeste oude bestemmings-
plannen in Bronckhorst zijn ge-
actualiseerd en gedigitaliseerd. 
Er zijn nu zes hoofdplannen 
voor stedelijk gebied (de ker-
nen) en drie voor landelijk ge-
bied (het buitengebied). Deze 

worden vervolgens weer sa-
mengevoegd tot één bestem-
mingsplan voor het stedelijk 
gebied en één voor het landelijk 
gebied. De inspraaktermijn 
voor het nieuwe bestemmings-
plan Stedelijk gebied Bronck-
horst is achter de rug. De raad 
ging akkoord met de reacties 
op de zienswijzen en stelde het 
bestemmingsplan gewijzigd 
vast

• Onderzoek Rekenkamercom-
missie BBLM ‘Een goed raads-
voorstel is het halve werk’

 De Rekenkamercommissie 
Berkelland, Bronckhorst, Lo-
chem en Montferland heeft de 
kwaliteit van de raadsvoorstel-
len onderzocht. De raad sprak 
zijn complimenten uit voor het 
rapport en verwacht dat b en w 
de aanbevelingen ter harte   
nemen

• Uitvoeringsagenda 2.0 regio 
Achterhoek

 De Uitvoeringsagenda 2.0 geeft 
de ambitie weer van de Achter-
hoek voor de komende vijf tot 
tien jaar. De Uitvoeringsagen-
da2.0 bevat een totaalpakket 
aan programma’s en projecten 
die er samen voor moeten zor-
gen dat de Achterhoek vitaal en 
leefbaar blijft. Het concept is 
tot stand gekomen door nauwe 
samenwerking tussen de on-
dernemers, overheid en maat-
schappelijke organisaties. D66 
diende een amendement in om 
de conceptzienswijze te ver-
vangen door de opgestelde 
zienswijze van de raad. Alle  

andere fracties steunden dit 
amendement en daarmee 

 ging de raad met algemene 
stemmen akkoord met de 

 uitvoeringsagenda 
• Procesbesluit initiatiefvoor-

stel VVD inzake huisvesting 
statushouders

 VVD heeft zelf een voorstel 
over de aanpak van huisvesting 
van statushouders opgesteld. 
Meer onderzoek is nodig naar 
leegstaande gebouwen en de 
positie van jonge inwoners op 
de woningmarkt mag niet in het 
gedrang komen. De raad stem-
de unaniem in met de behande-
ling van dit voorstel in de 
raadsvergadering van 28 april

• Vrije motie CDA, PvdA, D66 
Blijverslening

 De gemeente stimuleert inwo-
ners langer in hun eigen woning 
te blijven wonen. De fracties 
van CDA, PvdA en D66 dragen 

 b en w op om te laten onder-
zoeken welke mogelijkheden er 
zijn om deel te nemen aan de 
blijversregeling. Inwoners 

 kunnen dan een goedkopere 
hypotheek afsluiten om hun 
woning levensloopbestendig 

 en duurzamer maken. De raad 
ging akkoord (voor CDA, PvdA, 
D66, GroenLinks, tegen VVD, 
GBB) met de motie

• Vrije motie GroenLinks Terug-
houdendheid onherroepelijke 
besluiten realisatie vrieshuis 
Aviko

 De motie van GroenLinks om     
b en w terughoudend te laten 
zijn met het afgeven van ver-
gunningen todat er een uit-
spraak is gedaan door de rech-
ter over schorsingen van het 
besluit inzake de realisatie van 
het vrieshuis Aviko, haalde het 
niet. (voor: GBB (4), GroenLinks, 
tegen: CDA, PvdA, D66, VVD)

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die besproken zijn 
tijdens de vergadering verwijzen 
wij u naar www.bronckhorst.nl/
gemeenteraad of scan de QR code. 
U kunt hier ook de vergadering 
terugluisteren. De eerstvolgende 
raadsvergadering is op 28 april.

Commmisie-
vergaderingen 
De raadscommissie vergadert op 
13 en 14 april om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
Hieronder vindt u de vergader-
agenda van deze openbare 
vergadering. U bent van harte 
welkom om de bijeenkomst bij 
te wonen! 

Commissievergadering 
13 april 2016
• Duurzaamheidslening
 De Achterhoekse gemeenten 

hebben de ambitie om in 2030 
energieneutraal te zijn. Om 
energie te besparen en op te 
wekken wordt de raad ge-
vraagd vermogen in te zetten 
voor duurzaamheidsleningen. 
Met een duurzaamheidslening 
kunnen particuliere woning-
bezitters tegen een zeer gunstig 
rente tarief een lening aangaan 
voor verduurzamingsmaat-

 regelen aan hun woning

• Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA) Jaarstukken 2015, 
Begroting 2017 en Meer-
jarenbegroting 2018-2020

 De ODA behandelt voor de 
 gemeente de aanvragen voor 

vergunningen in het kader van 
het omgevingsrecht (milieu), 
toetst meldingen, houdt toe-
zicht op en handhaaft de Wet 
algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De raad wordt ge-
vraagd de Meerjarenbegroting 
2018-2020 voor kennisgeving 
aan te nemen en in te stemmen 
met de Jaarstukken 2015 en 

 de conceptbegroting 2017
• Verordening kwaliteit Ver-

gunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht 

 De raad wordt gevraagd de 
verordening kwaliteit Vergun-
ningverlening, Toezicht en 
Handhaving omgevingsrecht 
vast te stellen. Doel is de 

 kwaliteit van uitvoering van 
 het omgevingsrecht decentraal 

te borgen 
• Rapportage interne (bejege-

nings)klachtenafhandeling 
 De raad wordt gevraagd de 

rapportage interne (bejege-
nings)klachtenfhandeling 

 2015 voor kennisgeving aan te 
nemen. Ondanks het feit dat 

 de gemeente er meer taken 
 van het rijk bij kreeg in 2015, is 

het aantal klachten afgenomen
• Verordeningen Participatiewet
 De raad wordt gevraagd de 

verordeningen op basis van de 
Participatiewet aan te passen. 
Eén van de wijzigingen betreft 
de nieuwe Wet Taaleis, die uit-

keringsgerchtigden verplicht 
de Nederlandse taal te beheer-
sen. Hiermee vergroten zij 

 hun kans op werk en kunnen 
 zij beter deelnemen aan het 

maatschappelijk verkeer 

Commissievergadering 
14 april 2016
• Gewijzigde vaststelling 
 bestemmingsplan Buitengebied; 

wegbestemmen woonlocaties
 De raad wordt gevraagd het 

bestemmingsplan vast te stel-
len, waarmee uitvoering gege-
ven wordt aan de Regionale 
Woonvisie en de daaruit voort-
vloeiende regionale afspraken.
Het nieuwe bestemmingsplan 
voorziet in het wegbestemmen 
van woningbouwmogelijkheden 
op verschillende locaties in het 
buitengebied

De volgende raadsvergadering is 
op 28 april 2016.

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. Over 
onderwerpen die niet op de agenda 
staan heeft u hiervoor de moge-
lijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 
uur voor de vergadering aanmel-
den en spreektijd max. 5 minuten 
per persoon. Voor meer informatie 
of aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 
of griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan verwij-
zen wij u naar 
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad 
of scan de QR 
code.

Feestelijk startsein aanleg NL Solarpark De Kwekerij in Hengelo 

Afgelopen dinsdag gaven de initia-
tiefnemers, NL Solarpark De Kwe-
kerij BV, Sunwatt De Kwekerij BV, 
NL Greenlabel en de gemeente, 

tijdens een feestelijke happening 
het startsein voor de aanleg van 
het solarpark in Hengelo. Zij gaven 
aan dat zonnepanelen in een wei-

land al vaker voorkomen, maar dat 
het in de vorm zoals dat in Hengelo 
komt uniek is in de wereld. Name-
lijk als park waar u tussen 7.000 

zonnepanelen die stroom leveren 
voor 500 huishoudens kunt wan-
delen en recreëren, een schaaps-
kudde tegenkomt en mogelijk-

heden om bijvoorbeeld uw elektri-
sche auto op te laden. Interesse 
om uw zonnestroom te betrekken 
van het park? Het kan! Kijk op de 
site www.qurrent.nl/kwekerij of 
scan de QR-code hoe! Op 29 maart 
werd onder meer een bouwbord 
onthuld door de initiatiefnemers. 
Ook werd een boom geplant ter her-
innering aan de vorig jaar overleden 
burgemeester Henk Aalderink, die 
zich meteen enthousiast toonde 
over het plan en zich inzette om 
dit in Bronckhorst te realiseren. 
Onder andere zijn weduwe Wilma 
Aalderink en wet-
houder Jan Engels 
van duurzaamheid 
hielpen mee de 
boom te planten. 



Vanaf 1 januari werken we samen 
met het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds. Met deze 
fondsen kunnen kinderen van 
financieel minder draagkrachtige 
ouders meedoen aan sport- en 
cultuuractiviteiten. Gezinnen 
waarvan het gezinsinkomen lager 
is dan 120% van het sociaal mini-
mum komen in aanmerking. De 

gemeente stelt hiervoor € 40.000 
beschikbaar. 

Bewegen is belangrijk
Kinderen uit deze gezinnen bewe-
gen minder in vergelijking met 
leeftijdsgenoten die opgroeien 
in een gezin dat het financieel 
breder heeft. De relatie tussen te 
weinig bewegen en overgewicht, 

cognitieve problemen en sociaal-
maatschappelijke problemen zijn 
nadrukkelijk aanwezig. 

Bijdrages
De bijdrage van het Jeugdsport-
fonds of Jeugdcultuurfonds 
bestaat uit een lidmaatschap van 
een sport- of cultuurvereniging 
en/of sportartikelen. Gaat het om 
contributie, dan wordt deze recht-
streeks overgemaakt aan de club 
of vereniging. Sportartikelen wor-
den door de intermediair aange-
schaft. De vergoeding per deelne-
mend kind is per jaar maximaal 
€ 225,- voor het Jeugdsportfonds 
en € 425,- voor het Jeugdcultuur-
fonds. 

Hoe vraag ik aan?
De vijf sociale teams in de ge-
meente regelen de aanvraag rich-
ting Jeugdcultuurfonds en 
Jeugdsportfonds. U kunt dus zelf 
geen aanvraag indienen! 

Kijk voor adressen en bereikbaar-
heid op www.bronckhorst.nl/
socialeteams.

Wil uw kind sporten, maar is het te duur? 
Vraag bijdrage aan via sociaal team 

Veiligheidsenquête in buitengebied
Hengelo/Vorden
Vorige week ondertekenden de 
gemeente, politie, brandweer, 
het Openbaar Ministerie, Land- 
en Tuinbouw Organisatie (LTO) en 
het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) de 
intentieverklaring ‘Keurmerk Vei-
lig Buitengebied (KVB) Hengelo/
Vorden’. Dit samenwerkingsver-
band is de eerste in zijn soort in 
Nederland en de partijen willen 
criminaliteit in het buitengebied 
zoveel mogelijk voorkomen. 

Boeren en tuinders krijgen steeds 
vaker te maken met criminele 
activiteiten, zoals diefstal van 
diesel en kostbare landbouw-
machines. Bovendien zijn uitge-
strekte en afgelegen buitenge-
bieden in trek als het gaat om de 
dumping van chemisch afval en 
drugsafval of het huisvesten van 
hennepkwekerijen. Het keurmerk 
betreft niet alleen criminaliteit, 
maar ook andere zaken binnen 
veiligheid die samenhangen met 
‘schoon, heel en veilig’, zoals 
brandveiligheid en verkeers-
veiligheid.

Enquête
De eerste stap is een veiligheids-
analyse van het hele buitengebied 
Hengelo/Vorden. Alle onderne-
mers en bewoners in dit gebied 
ontvangen per post voor 15 april 
een vragenlijst over veiligheid. 

De uitkomsten van de enquête en 
een schouw van het gebied geven 
meer informatie over veiligheids-
problemen en zwakke plekken. 
Zo wordt duidelijk welke maat-
regelen nodig zijn om de veilig-
heid te verbeteren. 

Korte lijnen
Burgemeester Marianne Besse-
link onderkent het belang. “Ge-
meente, politie en het OM kunnen 
pas ingrijpen als er melding 
wordt gemaakt van criminele ac-
tiviteiten. Door deze samenwer-
king willen we zorgen dat de situ-
atie die in onze gemeente eigen-
lijk nog wel goed is, ook goed 
blijft.”
“De verbeterde onderlinge com-
municatie en korte lijnen zijn al 
direct winst”, zegt CCV-directeur 
Patrick van den Brink. “Partijen 
weten vaak niet van elkaar wat er 

speelt. Dat geldt ook voor de be-
drijven onderling. Ondernemers 
en bewoners zijn de ogen en oren 
in het gebied en die roepen we op 
om verdachte zaken direct te 
melden. Door informatie beter te 
delen, kunnen er gerichte maat-
regelen worden genomen.”

Speciale methodiek
Het CCV heeft veel ervaring met 
het opzetten van structurele sa-
menwerkingsverbanden tussen 
overheid en ondernemers. Bij-
voorbeeld bij winkelgebieden en 
bedrijventerreinen lopen al jaren 
succesvolle projecten (Keurmerk 
Veilig Ondernemen). De overlast 
en kosten in gebieden met een 
dergelijk KVO project neemt 
aanzienlijk af en ondernemers 
voelen zich veiliger. Dit blijkt uit 
de metingen die elke 2-3 jaar 
worden gedaan.

De gemeente wil dichtbij u staan 
en weten wat voor u belangrijk is. 
Om dat voor elkaar te krijgen, 
doen we onderzoek via het inwo-
nerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’. 
Met het geven van uw mening in 
dit panel helpt u ons om de juiste 
keuzes te maken voor Bronck-
horst. Drie tot vier maal per jaar 
stellen wij onze panelleden vra-
gen over allerlei onderwerpen die 
in de gemeente spelen. Iedereen 
vanaf 16 jaar die in Bronckhorst 
woont, werkt, recreëert en/of on-
derneemt kan deelnemen aan dit 
panel. Bronckhorst Spreekt heeft 

op dit moment ca. 1.700 panelle-
den. Ook meedoen en daardoor 
de leefbaarheid verbeteren? 
Schrijf u dan nu ook (gratis) in via 
www.bronckhorstspreekt.nl. 
Het onafhankelijke onderzoeks- 
en adviesbureau Moventem uit 
Zutphen beheert het panel en doet 
onderzoek voor ons. Zij waarbor-
gen uw privacy en anonimiteit. 
Alvast hartelijk dank voor uw 
deelname aan het panel! Enkele 
voorbeelden van onderwerpen 
die de afgelopen periode voorbij 
kwamen, zijn onze dienstverle-
ning, verkeer en reclamebeleid.

Samen maken we Bronckhorst!
Doet u al mee aan ons inwonerpanel?

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente maakt 

hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts infor-meren wij u over 

wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stellen. Dit 

gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook via deze 

gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en gesprekken. 

Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handige info voorbij 

komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u:

Mooi, dat op 26 maart weer een 
groot aantal vrijwilligers zich 
met man en macht inzette om 
samen met de organisatoren 
het buitengebied van Bronck-
horst zwerfafvalvrij te maken! 
Dank!

Altijd weer een uniek evenement: 
het Bronckhorster basisschool-
debatoernooi waar vele scholen 
en kids aan deelnamen! Kinderen 
leren zo over het belang van demo-
cratie en hoe besluitvorming tussen 
meerdere partijen tot stand komt. 
Prachtig hoe de kinderen steeds 
weer met mooie antwoorden en 
oplossingen komen! Op 16 april is 
de landelijke finale van het debat-
toernooi waar de drie winnende 
scholen uit onze gemeente aan 
meedoen. Wij wensen deze Bronck-
horster kids alvast veel succes!

 Tweets van de maand

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) 
of like ons op facebook 
(www.facebook.com/gemeentebronckhorst)!

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 83A, bouwen bedrijfsruimte met kantoor, aanvraag ontvangen

Bronckhorst:
• diverse wegen, houden van de 12e Achterhoekse Wandelvierdaagse, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Wij horen graag wat u vindt!



Speuren, spanning, sensatie en strijd. Dat zijn de 
kenmerken van deze Vordense expeditie! Welk team 
is het slimst, snelst, behendigst en weet de meeste 

opdrachten te winnen? Daag je vrienden of familie 
uit en ga de strijd aan! Zorg wel dat je met minimaal 

vier personen bent, want je moet twee teams kunnen 
maken. Acht personen is ideaal. Met een rugzak vol 

attributen, die je haalt bij een van de startpunten 
of de VVV in Vorden, ga je op pad. In de app die je 

gedownload hebt staan de instructiefilmpjes van 
zeilkampioene en ex-Expeditie Robinson kandidaat

Lobke Berkhout om het vier kilometer lange parcours 
te bedwingen. Strijd maar doe dat veilig en sportief! 
De route is verkrijgbaar via de Abellife App en bij de 
VVV en toeristische informatiepunten in de gemeente 
Bronckhorst. Om de expeditie te doen heb je ook een 
rugzak met inhoud nodig. Deze kun je ophalen bij de 
startpunten en de VVV in Vorden. Kosten per rugzak zijn 
€ 8,00 (maximaal 8 pers. per rugzak) plus € 3,00 per 
kind voor een leuke bandana. 

Meer informatie: www.achterhoek.nl/kinderroutes

Kinderroute
 Expe ditie Bronckhorst

VOORGERECHT
Geserveerd met stokbrood 

Carpaccio dun gesneden 
ossenhaas 

HOOFDGERECHT

Lams koteletten
Met honing tijm saus

of

Heerlijke malse Botervis 
filet 

Met de vissaus apart geserveerd

NAGERECHT
Dame Blanche

€25,- p.p.

Ook serveren wij een drie gangen meer keuze 
menu’s € 27.50 of € 32.50 p.p.

Harte welkom!

Maandmenu 
April €25,- p.p.

Vanaf mei ook dinsdags geopend!!!
Dinsdags t/m zondags geopend vanaf 11.00 uur

Hengelo (Gld):
• Ruurloseweg 26, kappen van 4 bomen, vergunning verleend voor 3 bomen en 

geweigerd voor 1 boom
• Varsselseweg 49, plaatsen zonnepanelen, vergunningsvrij

Hummelo:
• Hennendalseweg 3, kappen notenboom, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• De Eiken 16, toewijzen gehandicaptenparkeerplaats, besluit toegekend

Vierakker:
• IJselweg 27A, activiteit milieu: wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Park De Decanije, kappen zomereik, vergunning verleend
• Dorpsstraat 9, gebruik grond als terras, vergunning verleend 
• Enkweg 1A, verplaatsen gasopslag, aanvraag ontvangen
• Hoekendaalseweg 4, wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen
• Het Kerspel 13, plaatsen schutting, aanvraag ontvangen 
• Ruurloseweg 50, kappen kastanjeboom, vergunning verleend
• Wildenborchseweg 18, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Zutphenseweg 63, kappen notenboom, vergunning verleend

Zelhem:
• Jan van Eyckstraat 11, verbreden uitrit, vergunning verleend 

• Hengeloseweg 49, verbouwen/vergroten woning, aanvraag ontvangen
• Huusakker 1, bouwen veranda, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 42, organiseren Weidepop, vergunning verleend
• Terborgseweg 17, vervangend bouwen schuur, vergunning verleend

Mededelingen

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend adres
Na onderzoek bleek dat onderstaand persoon niet woont op het adres waar zij 
ingeschreven staat. Wij hebben betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het 
voornemen op haar persoonslijst het gegeven op te nemen dat haar adres onbekend is. 
Hierdoor wordt zij opgenomen in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft 
ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens 
te gebruiken zoals opgenomen in de BRP/RNI. 

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze 
in de gelegenheid om, binnen twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige 
woonadres te verstrekken. Ontvangen wij binnen twee weken geen nadere adresinformatie 
dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. 

Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon: 
 
Naam: Geboren op: Voornemen uitschrijven naar:   
Masselink, Marjan Martina Jannie 03-02-1967       Onbekend

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

Op een dag hoopt Willem vrij te zijn. 
Lees wat hem zijn leven kan teruggeven in ons magazine 
Voortleven. Aan te vragen via nierstichting.nl/nalaten



“Stel dat het echt was, dan stond ik hier 
wel anders”

ZUTPHEN - Help, er is brand in 
een winkel aan de Overwelving in 
Zutphen. Het is zaterdagochtend 
2 april en het ontspannen win-
kelende publiek heeft niks door. 
Ineens klinken sirenes en rijden 
drie brandweerauto’s met blauwe 
zwaailichten de stoep op. Mensen 
stromen toe en in korte tijd er ont-
staat er een kleine menigte.

Door Alize Hillebrink-Korf

Voor zover bekend zijn er geen 
slachtoffers, maar er staat één per-
soon op de overkapping en kan 
niet naar beneden. Het is burge-
meester Abbenhues. Vakkundig 
rollen leden van Brandweer Zut-
phen hun brandweerslangen uit 
en gaan naar binnen om te blus-
sen. Ondertussen wordt burge-
meester Abbenhues gered met de 
hoogwerker.

Zichtbaar vrolijk stapt Abbenhues 
uit de korf van de hoogwerker. “Ik 
sta hier nu heel rustig,” zegt ze te-
gen het publiek, “want het ging 
gelukkig maar om een oefening. 
Maar stel nou dat het echt was? 
Dan had ik hier wel anders ge-
staan.” En dat is nou de bedoeling 
van de brandweer-pop-up winkel 
‘3 Minute Store’ die hiermee werd 
geopend. Om de mensen ervan 
bewust te maken wat ze zelf aan 
veiligheid kunnen doen om zo’n 
situatie te voorkomen. “De oefe-
ning is om te laten zien wat het 
gevolg is van een onveilige situ-
atie,” zegt Harriët Tomassen van 
de Veiligheidsregio Noord en Oost 
Gelderland (VNOG).

Drie minuten
Bij een woningbrand heb je ge-
middeld drie minuten om jezelf 
en je huisgenoten in veiligheid te 
brengen. Welke maatregelen kan 
de bezoeker treffen om deze drie 
minuten te verlengen? Heeft de 

bezoeker wel drie minuten? Bur-
gemeester Abbenhues: “Bij gele-
genheden waar veel mensen bij 
elkaar zijn ben je je vaak wel be-
wust van een vluchtroute, maar in 
eigen huis en omgeving blijkt dit 
vaak niet het geval.”

Brandweer legt 
meer focus op 
preventie

In de tijdelijke winkel zijn tal van 
voorbeelden te vinden die schijn-
baar veilig zijn maar als je beter 
kijkt is er toch iets aan de hand. 
Een stekkerdoos vol stekkers, een 
laptop op een bed, kaarsjes op 
een nachtkastje, een volgepropte 
meterkast met medicijnen, ga zo 
maar door. Op tafel staat een sta-
len schaal met een deodorant erin. 
Dat kan toch geen kwaad? “Toch 
wel, zegt brandweervoorlichter 
Remco ten Raa. “Als de zon erin 

schijnt kan het zo heet worden dat 
het spontaan ontvlamt.”

Woningcheck
Waar de brandweer eerst alleen 
gericht was op repressie (het op-
treden bij een incident) legt de 
hulpdienst zich nu steeds meer 
toe op preventie, het voorkomen 
van incidenten. Tomassen: “Per 
jaar zijn er in Nederland zeventig 
dode slachtoffers, bijna allemaal 
in huiselijke sfeer. We bieden dan 
ook iedereen de mogelijkheid 
voor een Woningcheck. Een gratis 
check van de woonsituatie door de 
brandweer.” Een afspraak hiervoor 
kan worden gemaakt bij de pop-
up winkel.

Informatie
De Brandweer Pop-Up winkel is 
de komende zes weken te bezoe-
ken aan de Overwelving 8 (oude 
pand Halfords). Openingstijden: 
woensdag 12.00-17.00 uur, don-
derdag 9.00-17.00 uur, vrijdag 
10.00-17.00 uur en zaterdag 10.00-
17.00 uur.

Nog duizend kaarten 
MPF Zelhem
ZELHEM - Het gaat hard met de 
voorverkoop voor het Mega Pira-
ten Festijn dat op zaterdag 9 april 
plaatsvindt in Zelhem. Naar schat-
ting zijn er nog zo’n duizend kaar-
ten beschikbaar. “Om eerlijk te 
zijn, verwachten we dat het MPF 
uitverkocht zal raken”, stelt MPF-
organisator Eddie Mensink. “De 
weersvoorspellingen zien er goed 
uit en de ervaring leert dat het in 
de laatste dagen voor een feest 
extra hard gaat. We zijn eigenlijk 
al verrast door de snelheid van 
de voorverkoop in de laatste paar 
weken.” Het MPF in Zelhem is het 
enige MPF van dit voorjaarssei-
zoen waarvoor ook Jan Smit be-
vestigd is. Naast deze topper (die 
dit jaar viert dat hij 20 jaar in het 
vak zit) zijn in Zelhem weer vele 
andere grote namen uit de Neder-
landstalige muziekwereld van de 
partij. Inmiddels staan er al meer 
dan honderd MPF’s door heel Ne-
derland op de teller. Bij het Mega 
Piraten Festijn draait het allemaal 
om laagdrempeligheid, gezellig-
heid en bekende liedjes. 

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

Voorverkoop
Entreekaarten kosten 22,50 euro 
(exclusief reserveringskosten) en 
zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij: café ‘t Hemeltje in Ulft, 
‘t Keyzertje Bloemen en Meer in 
Varsseveld en bij alle vestigingen 
van Primera. Ook kan men kaar-
ten reserveren via www.megapi-
ratenfestijn.nl. Het terrein aan de 
Slangenburgweg is geopend vanaf 
18.30 uur. Het officiële programma 
begint iets voor 20.00 uur.

   

GroenLinks en PvdA
stellen vragen over TSN
BRONCKHORST - TSN Thuiszorg is 
16 maart failliet gegaan. In de ge-
meente Bronckhorst krijgen onge-
veer 320 bewoners huishoudelijke 
hulp van TSN en zijn 70 medewer-
kers van TSN hierbij betrokken. 

Gemeenteraadsleden Titus Smit 
van GroenLinks en Luuk Preijde 
van de PvdA maken zich zorgen 
over zowel de continuïteit van 
de thuishulp voor de inwoners 
als over de banen van de mede-
werkers. Daarom stelden zij don-
derdag 31 maart aan wethouder 
Peppelman opnieuw vragen over 
hoe nu de stand van zaken is en 
of zowel voor bewoners als mede-
werkers de overgang naar nieuwe 
thuiszorgorganisaties goed ver-
loopt. Titus Smit maakte zich ook 
zorgen voor over mogelijke tijde-

lijke contracten voor thuishulpen. 
Wethouder Peppelman gaf aan dat 
hij veelvuldig contact heeft gehad 
met de curator van het failliete 
TSN. De wethouder heeft overeen-
stemming met thuiszorgorganisa-
ties Markenheem en Zorgkompas 
om de zorg voort te zetten. Zij ne-
men alle medewerkers over onder 
dezelfde arbeidsvoorwaarden en 
medewerkers met vaste contrac-
ten behouden die.

De gemeente heeft de bewoners 
onlangs een brief gestuurd om ze 
hierover te informeren. Volgende 
week organiseert de gemeente 
een bijeenkomst voor alle mede-
werkers om hen bij te praten en de 
nieuwe thuiszorgorganisaties zijn 
daarbij.

   

Voedselbank zoekt hulp
DOETINCHEM - De voedselbank 
Doetinchem is met het overlijden 
van dhr. Averest een belangrijke 
schakel tussen bestuur en laten 
we het maar werkvloer noemen 
weg gevallen. Vele zaken vragen 
de aandacht van het bestuur, dit 
wordt nu door slechts vijf per-
sonen gedaan, waarvan 80% dit 
bestuurswerk naast hun reguliere 
werk doen. Het bestuur heeft 
daarom behoefte aan menskracht, 
die o.a. het regenereren van le-
vensmiddelen door middel van 
inzamelacties gaat regelen.

Daarnaast is er iemand nodig die 
de regelgeving met betrekking tot 

voedselveiligheid kan controleren 
en implementeren. Het zou dan 
ook heel fijn zijn als deze men-
sen ook in bestuurlijke zin de 
voedselbank zouden willen onder 
steunen. Ook op bouwtechnisch 
gebied is er nog wel een en ander 
te doen. De praktische uitvoe-
ring vergt tijd en aanwezigheid. 
Daarom zoekt men mensen die 
zelf hun tijd in kunnen delen. In-
teresse? Neem contact op met dhr. 
Sytze Ferwerda. 
   

 ■ www.
devoedselbankdoetinchem.nl

BRONCKHORST - De badminton-
verenigingen Hengelose Bad-
minton Club, BC Steenderen 
en Flash Vorden hebben in de 
maand maart een onderling 
toernooi gespeeld. Het toernooi 
was bedoeld voor alle leden van 
de verenigingen, dus ook voor de 
leden die niet aan de jaarlijkse 
reguliere competitie meedoen. 
Er werd ook niet gespeeld met 
vaste koppels uit de competitie 
maar de spelers en speelsters 
van de drie vereniging werden 
door elkaar gehusseld.

De insteek was om eens met een 
ander en tegen andere tegenstan-
ders te spelen met als bedoeling 
om elkaar en de andere verenigin-
gen beter te leren kennen. Het toer-
nooi werd dan ook afgewerkt in de 
sporthallen uit de drie dorpen. Er 
werd strijdlustig maar sportief ge-
streden en tijdens en na de wed-
strijden was er een gezellige sfeer. 
De halve finales en finales vonden 
donderdag 31 maart in sporthal ‘t 
Jebbink in Vorden plaats. Er wer-
den twaalf spannende wedstrij-
den gespeeld in de recreantenmix 
(vijfde klasse competitie en recre-
anten), de competitiemix (eerste 
t/m vierde klasse competitie), het 
recreanten-damesdubbel en het 
recreanten-herendubbel. Er werd 
voor ieder punt gevochten en de 

uitslagen bevestigen dat het er 
zeer spannend aan toe ging. Veel 
wedstrijden gingen over drie sets 
met uitslagen als 21-18 en 23-21 in 
de beslissende derde set.
Uiteraard werden de nummers 1 
t/m 3 op de verschillende onder-
delen gehuldigd. Vier sponsoren 
hadden prijzen ter beschikking 
gesteld. Dat waren Bierbrouwerij 
Rodenburg (Rha), Kok Bloemen-
service (Warnsveld), Plaza Vor-
den en de Vordense webwinkel 
Sport 44. De nummers 1: Recre-
antenmix: Maria Schut en Maikel 

Harmsen, Competitiemix: Marije 
Knol en Niels Lijftogt, Recrean-
ten-damesdubbel: Ria Onstenk 
en Jannie Lubbers, Recreanten-
herendubbel: Bert Wisselink en 
Ramon Kelder.

Terug kijkend was het toernooi 
zeer geslaagd en voor herhaling 
vatbaar. De organisatie (Bert Wis-
selink (Steenderen), Hans Zweve-
rink (Hengelo) en Peter van Dijk 
(Vorden)) had daar al rekening 
mee gehouden. Zij had al wissel-
bekers aangeschaft.

Tijdens het Bronckhorst Badmintont 
Samen werd voor ieder punt gevochten

De winnaars van Bronckhorst Badmintont Samen. Foto: PR

Burgemeester Abbenhues wordt gered met de hoogwerker. Foto: Alize Hillebrink-Korf

gratis gezondheidschecks
Een zorg minder.
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Eindelijk kan er ook ‘s winters 
worden gespeeld bij Socii
WICHMOND - Met gepaste trots zijn 
zaterdag 2 april drie nieuwe ten-
nisbanen in Wichmond geopend. 
De gravelbanen hebben plaats-
gemaakt voor drie kunstgrasba-
nen waar het hele jaar door op 
gespeeld kan worden. “Heel bij-
zonder dat een kleine club als de 
onze zo’n prachtige accommo-
datie heeft kunnen realiseren”, 
sprak voorzitter Jan Willem Krijt 
in zijn openingstoespraak. “Daar 
ben ik heel trots op.” 

De tennisafdeling van Sociï telt 85 
leden, inclusief jeugdleden. Ruim 
tien jaar geleden werd binnen 
de club voor het eerst gesproken 
over kunstgrasvelden. Dat werd 
toen afgeblazen vanwege de hoge 
kosten. Twee jaar geleden werd 
het plan opnieuw uit de kast ge-
haald. Nu met succes. “We zagen 
als club met lede ogen aan dat 
onze leden in de winter uitweken 
naar andere tennisverenigingen, 
omdat er op onze gravelbanen ‘s 
winters niet getennist kan wor-
den. Bovendien waren onze gra-
velbanen nodig aan vervanging 
toe, die waren al 27 jaar oud. Vo-
rig najaar kwam het ineens in een 
stroomversnelling. We kregen een 

lening van Sociï-voetbal en er was 
een akkoord voor contributiever-
hoging. Dus toen ging het ineens 
heel snel,” aldus Krijt. De investe-
ring van zo’n 50.000 euro voor de 
aanleg van de banen is binnen de 
Wichmondse sportvereniging So-
ciï zelf opgehoest. De banen zijn 
door de Altea-groep precies op 
tijd opgeleverd; volgende week 
begint de voorjaarscompetitie. De 

opening van de banen ging zater-
dag gepaard met een succesvol 
openingstoernooi. De nieuw aan-
gestelde tennisleraar Maarten Vos 
gaf ‘s middags voor de jeugd en ‘s 
avonds voor de senioren een ten-
nisclinic. Hierna konden de leden 
voor het eerst onderling een par-
tijtje op de hagelnieuwe banen 
spelen. De reacties waren eenslui-
dend: “Geweldig!” 

Liederen componisten uit 
de Romantiek
VORDEN - Een jaarlijks onderdeel 
van de concertserie die de Vrien-
den van de Dorpskerk Vorden in 
die kerk organiseert is een liede-
rencyclus. In deze tijd na Pasen, 
als het voorjaar echt begonnen 
is, brengen de sopraan Irma ten 
Brinke en pianist Wilbert Be-
rendsen dit jaar op 10 april om 
15.30 uur een programma met 
muziek uit de Romantische peri-
ode en de Late Romantiek.

Het programma begint uit de Late 
Romantiek van Richard Strauss 
(1861-1949) met een 6-tal liede-
ren met o.a. Morgen!, Die Nacht, 
Frühlingsgedränge en Ich liebe 
dich. Hierna volgen composi-
ties van twee componisten uit de 
echte Romantiek: Edvard Hagerup 
Grieg (1843-1907) en Louis Hector 
Berlioz (1803-1869). Wilbert Be-
rendsen speelt op de vleugel solo 6 
delen uit de Lyrische Stücke opus 
12 van Grieg.

Vervolgens voegt Irma ten Brinke 
zich weer bij hem en samen bren-
gen ze van de dezelfde componist 
vier liederen. De zgn. Hjertets Me-

lodier Opus 4. (Melodiën uit het 
Hart.Teksten van H.C. Andersen) 
en de bekende Solveigs Sång uit 
de Peer Guint suite. Na de korte 
pauze wordt het programma zeer 
romantisch afgesloten met de zes 
liederen uit Nuits d’été Opus 7 van 
Berlioz met o.a. Le spectre de la 
rose, Sur les lagunes: Lamento en 
Au cimetière: Clair de la Lune.

Irma ten Brinkes’ liefde voor het 
lied resulteerde al in diverse re-
citals met o.a. gitariste Jaqueline 
Snel, pianiste Micha van Weers 
en Wilbert Berendsen. Wilbert 
Brendsen is een veelzijdig musi-
cus die zowel het orgel, het klave-
cimbel, de piano en de beiaard be-
speelt. Voor al deze instrumenten 
heeft hij een goed toucher en hij 
is dan ook onlangs benoemd tot 
stadsorganist van Doesburg.

Reserveren en informatie, mail of 
bel. 
   

 ■ vriendenvandedorpskerk- 
vorden.nl ■ 0575-556381

   

Sing-in met     
‘liedjes van vroeger’
VORDEN - Met veel plezier en en-
thousiasme worden in een kleine 
groep bekende liedjes van vroe-
ger gezongen. De muzikale bege-
leiding wordt verzorgd door Dick 
Wagenvoort op de accordeon. 
Iedereen van 100 jaar en jonger 
is uitgenodigd om mee te komen 

zingen. Het hoeft niet perfect! 
Neem gerust buren, familie en 
vrienden mee. De Sing-in is op 
dinsdag-middag 12 april en begint 
om 14.30 uur in het Kulturhus (de 
Raadszaal) in Vorden. Deelname 
is gratis. Meer informatie via tel. 
0575 - 55 65 68.

   

Klootschiettoernooi   
in de Wildenborch
WILDENBORCH - Het jaarlijkse 
klootschiettoernooi in de Wilden-
borch vindt dit jaar plaats op zon-
dag 17 april. Het toernooi gaat om 
13.00 uur van start vanaf de Kapel 
de Wildenborch aan de Kapelweg 
nummer 1 te Vorden. Teams kun-
nen opgegeven vóór de start vanaf 
12:30 uur in de Kapel.

Afgelopen jaren was er nogal wat 
kritiek op ons ‘standaard’ parcours 
vanwege de vele sloten overwoe-
kerd met bramen. De organisatie 
heeft een nieuw parcours kun-
nen samenstellen zonder die ver-
velende sloten met bramen! De 
lengte van het nieuwe parcours is 
ongeveer 4 km. Deelnemers kun-

nen zich als team inschrijven in de 
volgende klassen: dames, heren 
en gemengd. Een team bestaat uit 
minimaal 3 en maximaal 5 perso-
nen. Alle soorten kloten zijn toe-
gestaan behalve hondenkloten. 
Eventueel zijn er kloten te huur.

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 
per team (hierbij inbegrepen een 
gratis kopje koffie). Na afloop van 
het rondje klootschieten kan er 
in de Kapel genoten worden van 
een drankje en een hapje. Er vindt 
dit jaar GEEN verloting plaats. In-
formatie en opgave: Jacques van 
Hooijdonk, tel. 0575-556532 (na 
18:00) of 06-4609 2849 (kantoor-
uren).

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van donderdag 
31 maart, de tweede avond zes-
de ronde. ‘Volle bak’ drie lijnen. 
De nieuwe spelers zijn nu inge-
stroomd in de C lijn. Om een even-
wichtige verdeling te krijgen was 
de promotie/degradatie anders 
dan ‘normaal’ en door de wed-
strijdleider bepaald. Met dank aan 
René Winkelman die het stokje 
weer overgeeft aan zijn ‘collega’. In 
de A lijn veertien paren, B lijn der-
tien paren en in de C vijftien paren. 
Combitafel met B en C spelers. 

Uitslag: lijn A: 1. Hennie van Dru-
ten & Gonnie Hulleman 67,37%, 2. 
Joke Damveld & Hans Oldhoven 

64,24%, 3. José & René Winkelman 
54,86%. Lijn B: 1. Will Snelder & 
Bert Botschuyver 61,25%, 2. Wim 
& Jenny van Wanrooy 56,67%, 3. 
Joop ten Holder & Henny Deunk 
55,83%. Lijn C: 1. Margaret He-
ijting & Gerda Tankink 59,55%, 2. 
Arie Gouka & Frieda van der Schot 
56,77%, 3. Hans Jansen & Gerrit 
Jaspers 56,38%.

Volgende week bridgen op don-
derdag 7 april, de derde avond van 
de laatste competitieronde van dit 
seizoen. Afmelden minstens vóór 
12.00 uur op de wedstrijddag via 
het mobiele nummer van de club: 
06-25198329.

WINTERSWIJK - Voldoende bewe-
gen is gezond en het is ook nog 
eens leuk om een sport te beoefe-
nen. Obelink besteedt op zondag 
10 april extra aandacht aan het 
thema sport. De vrijetijdsmarkt 
heeft immers alles in huis voor 
vele sporten zoals voetbal, run-
ning, wandelen, fietsen, zwem-
men, tennissen, fitness en nog 
veel meer. Obelink heeft een uit-
gebreide keus in sportschoenen 
en sportkleding en de sportspe-
cialisten voorzien klanten graag 
van een goed advies.

Op zondag 10 april is er in de 
winkel een spectaculaire klimac-
tiviteit, in samenwerking met De 
Heikamp en Klimbos Achterhoek 
uit Ruurlo. Kinderen kunnen doel-
schieten, om leuke prijzen te win-
nen. Klanten kunnen gratis een 
footscan laten maken voor een 
extra goed schoenadvies en er zijn 
gratis loopplannen om te starten 
met hardlopen. In de winkel en op 

facebook worden acties en verlo-
tingen gehouden.

Alle afdelingen zijn deze dag ge-
opend en in het restaurant kunnen 

de kinderen zich laten schminken 
en op de afdeling van de barbe-
cues demonstreert de kok van 
Campingaz diverse buitenkeu-
kens.

Sportieve dag bij Obelink Winterswijk

Foto: PR Obelink

Aan het oudste lid van de Sociï-tennisclub Joop Borgman de eer om de nieuwe tennisbaan 
te openen. Rechts voorzitter Jan Willem Krijt.  Foto: PR

Pannenkoekenhuis ‘De Vordering’ 
geen 1 april grap

VORDEN - Velen dachten dat het 
een 1 april grap was maar niets 
was minder waar! De school ver-
anderde in een heus pannenkoe-
kenhuis. Niet op de officiële na-
tionale pannenkoekendag, maar 
op vrijdag 1 april. Dit jaar was het 
zelfs een dag. Ouders/verzorgers, 
familie en andere belangstellen-
den waren uitgenodigd. Dit jaar 
mochten ook de leerlingen van 
groep 1 t/m 4 gasten uitnodigen. 
Vele mensen genoten van de 
pannenkoeken, een kopje koffie 
of thee en de gezelligheid. Ook 
de leerlingen - die geheel in stijl 
gekleed waren - genoten van alle 
bedrijvigheid en complimentjes.
   

 ■ www.devordering.nlOuders, familie en belangstellenden smulden van de pannenkoeken. Foto: PR
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Nieuwe website Stichting CJV
Zomerkampen Bronckhorst e.o.
DOETINCHEM - Op 28 oktober or-
ganiseerde de Doetinchemse 
Uitdaging, samen met de Vrijwil-
ligerscentrale Doetinchem, de 
jaarlijkse Meet en Match Markt. 
Rond half vijf kwamen de eerste 
mensen binnendruppelen bij de 
Gruitpoort. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee kon men 
kennis maken met de andere 
deelnemers en enkele kraam-
pjes van maatschappelijke or-
ganisaties bewonderen. Om vijf 
uur opende wethouder Kees Tel-
der de Markt officieel met de bel 
en het matchen kon beginnen!

Missie van de Doetinchemse Uit-
daging is Maatschappelijk Betrok-
ken Ondernemen. In samenwer-
king met een groep mensen uit 
het bedrijfsleven - de Matchgroep 
- bouwt de Uitdaging bruggen tus-
sen maatschappelijke organisaties 
en het bedrijfsleven.

In anderhalf uur tijd werden brief-
jes met vraag en aanbod uitgewis-
seld, gesprekken aangeknoopt en 
partijen met elkaar in contact ge-
bracht. Achteraf bleek dat er zo’n 
honderd mensen aanwezig waren, 
waarvan 20% vanuit een bedrijf en 
80% vanuit een maatschappelijke 
organisatie (stichting of vereni-
ging). De bedoeling van de markt 
was om de vraag van de ene orga-
nisatie te matchen met het aanbod 
van de ander. Uiteindelijk hebben 
er die middag 19 matches plaats-
gevonden met een maatschappe-
lijke waarde van € 8.515,-.

Verder werden er tijdens de meet 
en matchmarkt ook diensten ge-
veild, waaronder door het bedrijf 
BW Oost, een website bouwen 
ter waarde van 1000 euro. Deze 

is gewonnen door stichting CJV 
Zomerkampen Bronckhorst e.o. 
Zij organiseren al bijna vijftig 
jaar zomerkampen voor kinderen 
in de leeftijd van zes tot zestien 
jaar. Hun missie: het zomerkamp 
is voor iedereen, ook voor kinde-
ren waarvan de ouders het niet zo 
breed hebben. Door verhuur van 
tenten en een toiletwagen houden 
zij de kampprijzen laag. Ook zijn 
er veel vrijwilligers belangeloos 
inzetbaar en krijgen we goederen 
gesponsord, denk hierbij bijvoor-
beeld aan brood, kaas, pannen-
koek meel enzovoort. De stichting 
was hard aan vervanging van de 
oude website toe, en deze match 
kwam dan ook als geroepen.

Twee bestuursleden, Rick Eenink 
en Desiree van Gorp zijn met eige-
naar Henk Knipping en medewer-
ker René Bestebreurtje om tafel 
gaan zitten om de wensen te be-
spreken. René heeft de site met be-

hulp van zijn ‘jongens’ gebouwd, 
niets was hem te veel. Op dinsdag 
29 maart is de officiële website 
in het kantoor van B.W. Oost aan 
de Innovatieweg te Doetinchem 
aan stichting CJV Zomerkampen 
Bronckhorst e.o. overgedragen. 
Dus, voor informatie over alle zo-
merkampen kunnen belangstel-
lenden nu terecht op de nieuwe 
site: www.cjvzomerkampen.nl

Op dit moment zijn ze alweer 
druk met alle voorbereidingen 
van de aanstaande zomerkampen. 
Wie voor deze zomer sponsor wil 
worden of goederen wil doneren, 
graag zien zij een reactie tege-
moet. Zij zijn te bereiken via de 
mail: info@cjvzomerkampen.nl. 
Informatie over BW Oost staat op 
betreffende site.
   

 ■ www.bw-oost.nl ■ www.cjvzomerkampen.nl

Mannenkoor brengt
‘Geloof, Hoop en Liefde’
ZELHEM - In een aanstekelijke 
mix van geestelijke en populaire 
liederen, soms uitbundig, soms 
ingetogen neemt het Zelhems 
Mannenkoor u graag mee op za-
terdagavond 9 april vanaf 20.00 
uur in haar voorjaarsconcert 
met als thema: ‘Geloof, Hoop en 
Liefde’.

Door de combinatie van liederen 
en teksten zal het één geheel wor-
den. Zo zal een verhaallijn ont-
staan van Geloof via Hoop naar 
Liefde. Medewerking zal worden 
verleend door zangeres Anja den 
Bakker. Zij zingt ook prachtige 
Nederlandstalige nummers en zal 

zowel solo als samen met het koor 
enkele liederen zingen. De gezon-
gen liederen over geloof zijn: Er 
is een God die hoort, Laat mij in 
de Waan en I dreamed a dream. 
Zowel het koor als Anja den Bak-
ker worden begeleid op de piano 
door Yvonne Beeftink. De algehele 
leiding is in handen van dirigent 
Marc Buys. Het concert zal zijn in 
de theaterzaal van Cultureel Cen-
trum De Brink ( ingang achterzij-
de), Stationsplein 8-12 in Zelhem. 
Aanvang 20.00 uur. Voor meer in-
formatie en entree, zie de website.
   

 ■ www.mannenkoorzelhem.nl

René, Rick, Corien, Henk en Desiree. Foto: PR

klusjesman
Een zorg minder.

DOETINCHEM – De behoefte om anderen te willen helpen is altijd aan-
wezig geweest bij Wilma te Paske. Tijdens haar werk in de maatschap-
pelijke zorg werd zij beperkt in wat zij eigenlijk graag wilde. Vandaar 
dat ze in 2007 haar eigen ‘Praktijk voor bewustwording en zelfontwik-
keling’ gestart is. In de loop der tijd zijn (familie)opstellingen haar spe-
cialisme geworden.

Door Hans Hissink

Wilma te Paske heeft eerst ruim 25 
jaar in de maatschappelijke sector 
gewerkt, de laatste 10 jaar bij het 
algemeen maatschappelijk werk. 
Daar vielen haar verschillende zaken 
op. Binnen families zag ze bepaalde 
problemen en specifieke thema’s 
telkens terugkeren. Wanneer deze 
niet opgelost worden, dan wordt de 
volgende generatie daarmee opge-
zadeld. Dat hield haar bezig, waarna 
zij zich vervolgens is gaan verdie-
pen in het ‘erfgoed’ binnen families. 
Doordat zij op een gegeven mo-
ment zelf vastliep, is zij opleidingen 
gaan volgen. Per toeval kwam zij in 
aanraking met familieopstellingen 
en zag hoe geweldig deze metho-
de werkt om dingen op te lossen. 
Gaandeweg raakte Wilma te Paske 
geïnspireerd door de visie van Prof. 
Dr. Franz Ruppert, die uitgaat van je 
eigen autonomie, van je eigen onaf-
hankelijkheid en zelfstandigheid. De 
blauwdruk van je gedrag wordt al in 
een heel vroeg stadium ontwikkeld. 
Door ingrijpende gebeurtenissen 
kan dat verstoord raken. Dit veroor-
zaakt een splitsing in jezelf, een deel 
van jezelf doet niet meer mee. De 
gevolgen kunnen divers zijn. Vastge-

lopen familiekwesties, relatie- en, of 
opvoedingsproblemen, je verliest je 
eigenwaarde, ontwikkelt faalangst 
of depressie, kortom je kunt vastlo-
pen in je leven. 
Als jij dat herkent en opgelost wilt 
hebben, kan Wilma te Paske daarbij 
helpen door een aantal persoonlijke 
sessies of opstellingen. Jouw eigen 
‘verlangen’ staat hierbij centraal. 
Het wordt dan snel duidelijk waar 
het knelt. Door deze methode kun 
je die onverwerkte delen weer in je-
zelf laten integreren. Zie het als een 
soort heling van jezelf. 
De in Aalten woonachtige Wilma te 
Paske heeft haar eigen ‘Praktijk voor 

bewustwording en zelfontwikke-
ling’ in Doetinchem. Als gastdocent 
geeft ze regelmatig workshops met 
‘Opstellingen van het verlangen’ bij 
‘Centrum Indianenverhalen’ in Mis-
te. In haar praktijk in Doetinchem 
ontvangt ze mensen voor individu-
ele sessies en geeft zij ook kleine 
groepsopstellingen. 
Daarnaast is ze sinds 2014 Avatar 
Master en coacht ze studenten in 
de Avatarcursus. Dit is een training 
die je leert de baas te worden over 
je gedachten.

Op dinsdag 19 april van 13.30-15.30 
uur geeft Wilma te Paske een infor-
matiemiddag over ‘familieopstel-
lingen’ en ‘opstellingen van het ver-
langen’ en hoe deze methode werkt.  
Locatie: Louise de Colignystraat 11 in 
Doetinchem. Aanmelden kan via de 
website www.wilmatepaske.nl. De 
kosten bedragen € 15,-.

(Advertorial)

Wilma te Paske, praktijk voor 
bewustwording en zelfontwikkeling

Wilma te Paske in haar praktijk met een boek van Prof. Dr. Franz Ruppert

VELSWIJK - Basten Heeg van 
Appel & Peer Ballonvaarten uit 
de Velswijk, beleefde zaterdag 
2 april weer een hoogtepunt in 
zijn leven: zijn nieuwe ballon 
maakte een doopvaart. Gasten 
aan boord waren Bert Raben en 
zijn dochters, Jan van Huet en 
Jurgen Teunissen.

In 2013 startte Basten Heeg als 
zelfstandig ballonvaarder met 
Appel & Peer ballonvaarten, 
naast zijn werk als projectleider/
omgevingsmanager in de techni-
sche wereld van de weg- en wa-
terbouw. Hij voer drie seizoenen 
met een blauwe ballon, de PH-
PCI. Met Gebra Infra uit Arnhem, 
gespecialiseerd op het gebied 
van Grond-, Weg- en Waterbouw, 
is Basten een samenwerking aan-
gegaan. Met deze sponsor heeft 
hij een nieuwe stap gezet: de 
aanschaf van een nieuwe ballon. 
Een nieuwe ballon om zijn passie 
voort te zetten, op een kleinscha-
lige en gezellige manier passa-
giers te laten genieten van een 
ballonvaart over de Achterhoek.

Het weer is een bepalende factor 
voor het slagen van een ballon-
vaart, maar voor deze zaterdag 
zagen de weersvoorspellingen er 
perfect uit. Basten Heeg nodigde 
zijn ballonteam uit. Mensen uit de 
buurt kwamen een kijkje nemen. 
Natuurlijk waren de mensen van 
sponsor Gebra Infra eregasten, 
die met deze doopvaart mee 
mochten.

Het was een spannend moment, 
toen vanuit de zak de nieuwe bal-
lon, de PH-ZKB, werd uitgespreid 
over het gras. Basten doopte de-
ze felrode ballon met bier, naar 
Achterhoeks gebruik. Alle aanwe-
zigen stonden toen al klaar met 
hun glaasje champagne om een 
toast uit te brengen. Een trots 
ballonteam ging vervolgens aan 
de slag om de ballon vaarklaar te 
maken. Onder luid applaus ging 
de ballon de lucht in en maakte 
een mooie vaart naar Toldijk. 

(0314) 642 513
basten@appelenpeer.nl
www.appelenpeerballonvaarten.nl

(Advertorial)

Behouden eerste vaart na 
doop nieuwe Gebra ballon

Het ballonteam van Appel & Peer 
met de nieuwe ballon.

Het Zelhems Mannenkoor brengt een mix van geestelijke en populaire liederen. Foto: PR
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Voor vakwerk ga je naar 
de specialist

Warnsveld - André van der Horst is al 28 
jaar actief in de bouw. Vorig jaar vierde hij 
zijn 10-jarig jubileum als franchisenemer 
van de landelijke bouwformule De Klus-
senier. André houdt van zijn werk: “Je 
creëert iets. Het is niks en het wordt wat.”

Ruim elf jaar geleden stuit André bij toe-
val op de website van De Klussenier. “Ik 
zag daar een advertentie met de tekst: 
word eigen baas. Dat sprak me wel aan 
en heb ze toen benaderd.” Er blijkt een 
klik te zijn tussen beide partijen en An-
dré wordt franchisenemer en dus eigen 
baas. De samenwerking levert hem een 
hoop voordelen op. Zo profiteert hij van 
inkoopvoordeel op materialen, krijgt hij 
korting bij het afsluiten van verzekerin-
gen en kan hij voordelig een bus van De 
Klussenier aanschaffen. “Op mijn bus 
staat tegenwoordig ook een QR-code, 
waarmee je eenvoudig informatie over 
mij kunt krijgen op je smartphone.”

Televisie
Heel belangrijk is verder dat zijn fran-
chisegever hem ‘gratis’ reclame op-
levert. “De Klussenier sponsort het 
televisieprogramma Help, mijn man is 
klusser van RTL”, zo vertelt André. “Dit 
programma wordt goed bekeken, waar-
door mensen uit deze omgeving snel-

ler bij mij terecht komen.” Zelf is André 
ook al eens op tv geweest. Via café De 
Stadsbrouwerij op de Houtmarkt in 
Zutphen werd hij benaderd om deel 
te nemen aan het programma Herrie 
XXL. “In 72 uur moest ik het horeca-
etablissement compleet verbouwen”, 
zegt André. “Alleen kon ik dat niet in dat 
tijdsbestek, dus ik heb daar een aantal 
mensen voor ingehuurd. Een prachtige, 
betaalde klus waarmee ik veel bekend-
heid heb verworven.”

Alles
Voor André is geen klus te gek. “Ik pak 
alles aan”, zo laat hij weten. De badka-
mer is één van zijn specialiteiten, van 
sloop tot oplevering. Of het nu gaat om 
leidingwerk, installatie, tegels, voegen 
of sanitair; André doet alles. Een leuke 
extra service die André zijn klanten 
biedt is de plaatsing van een mobiele 
douchecabine: “Vaak duurt een ver-
bouwing van een badkamer toch een 
aantal dagen of weken. Door een mo-
biele douchecabine in de keuken of op 
de overloop te plaatsen ondervinden 
mensen hier minder last van.” Naast 
badkamers doet André ook toiletruim-
tes, keukens, dakramen, wanden en 
vloeren. “Ik draai mijn hand nergens 
voor om. Er is nog nooit een klus ge-

weest die ik niet heb kunnen uitvoeren. 
En als ik iets zelf onverhoopt niet kan, 
dan heb ik altijd nog wel iemand in mijn 
netwerk om mij te assisteren.”

Afspraak is afspraak
Iemand die gebruik wil maken van de 
diensten van André kan hiervoor te-
recht op de website van De Klussenier. 
André: “Als iemand uit de regio Zutphen 
daar een klusaanvraag doet, krijg ik 
hier meteen een bericht van per SMS. 
Zo kan ik heel snel schakelen en ben 
ik de concurrentie voor.” Je klus laten 
doen door André biedt veel voordelen. 
“Je hebt één vast aanspreekpunt met 
wie je alles kunt regelen. En daarnaast 
geldt bij mij altijd: afspraak is afspraak”, 
zegt André. Ook met de garantie zit het 
goed: “Op alles wat ik mijn handen doe 
zit één jaar garantie en voor de meeste 
materialen geldt dat de fabrikanten ga-
rantie geven.” 

Contact
De Klussenier André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld
T: (0575) 529 125
M: (06) 4895 7044
E: a.vanderhorst@klussenier.nl
W: www.klussenier.nl of www.allround-
klussenbedrijfandrevanderhorst.nl

André van der Horst houdt van zijn werk. Foto: PR

Klussenier André van der Horst uit Warnsveld
‘Ik pak alles aan’

 Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid

 Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap

 Geen voorrijkosten
 Een vakman voor al 

 uw werkzaamheden
 Ruime garantie
 Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • HorrenDe
schilders 
met een 
glimlach

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl



Burgemeester op bezoek bij   
Lionsclub Bronckhorst
BRONCKHORST - Op 23 maart 
was burgemeester Marianne 
Besselink te gast op de maande-
lijkse hapavond van Lionsclub 
Bronckhorst. Terwijl zij gezel-
lig een vorkje mee prikte, liet ze 
zich uitvoerig informeren over 
de vele activiteiten die de lions-
club uitvoert. Zoals de jaarlijkse 
tulpenverkoop in dorpen en ker-
nen van de gemeente Bronck-
horst. Een actie die de laatste vijf 
zaterdagen veel inspanning van 
de clubleden vergde, en waarvan 
de opbrengst in de goede doelen-
pot van de club gaat.

Maar ook de immateriële activitei-
ten en initiatieven, zoals de mo-
gelijke inzet van de lionsclub voor 
asielzoekers en statushouders in 
onze gemeente kwam aan bod, 
waarbij er nauw wordt samenge-
werkt met onder meer de gemeen-
telijke overheid en St. Vluchtelin-
genwerk Oost-Nederland. Burge-
meester Besselink bedankte aan 
het eind van de maaltijd de lions-
club voor de gastvrijheid en bena-
drukte in haar toespraak nog eens 
de noodzaak en wenselijkheid van 
goede samenwerking tussen ge-
meentelijke overheid en allerlei 

(maatschappelijke) organisaties 
binnen onze gemeente: “Alleen ga 
je snel, maar samen kom je ver-
der”, zo besloot zij treffend deze 
gezellige en informatieve kennis-
makingsavond.

De Lionsclub Bronckhorst is een 
serviceclub en wil een actieve en 
positieve bijdrage leveren aan de 
(Bronckhorster) samenleving. 

Volgens een jaarlijks activiteiten-
programma worden daartoe (fi-
nanciële) middelen verzameld en 
diensten aangeboden. De Lions 
werken samen op vriendschap-
pelijke basis, zonder politieke, 
godsdienstige of beroepsmatige 
verbondenheid. De Lionsclub 
Bronckhorst maakt deel uit van de 
wereldwijde associatie Lions In-
ternational.

Nieuwe voetbaltassen 
voor Ratti 4
KRANENBURG - Ratti 4 nam zater-
dag 27 maart j.l. de nieuwe voet-
bal bagagetassen in ontvangst. 

Deze tassen werden aangeboden 
door Klein Gunnewiek, Loon- en 
Grondverzet bedrijf uit Barchem.

   

Harmonie Vorden concert
VORDEN - Zaterdagavond 9 april 
is het Voorjaarsconcert uitge-
voerd door Harmonie Vorden 
te beluisteren en te bekijken in 
sporthal het Jebbink. Om een 
groot publiek te kunnen verwel-
komen wordt de sporthal voor 
een dag omgebouwd tot een con-
certzaal. U bent van harte wel-
kom.

Het thema dat orkest en slagwerk-
groep dit jaar hebben uitgezocht 
is: “Cartoon Movie Music”, een 
muzikale keuze die veel mogelijk-
heden biedt. Een keuze die jong 
en oud aan zal spreken. Wie is er 
niet bekend met de vele Disney 
producties, wie weet niet wie Fred 
Flintstone is, wel eens gehoord 
van de Muppets? Al deze bekende 
melodieën en nog veel meer staan 
op het programma. Dirigent Ber-
jan Morsink en instructeur Patrice 
van Schie hebben de laatste repe-
titieavonden met de harmonie en 
slagwerkgroep hard gewerkt.

Ook het leerlingenorkest levert 
een bijdrage aan dit programma. 
Het thema is cartoons maar de 
leden willen beslist geen cartoon 
van hun optreden maken. De 
presentatie van deze avond is in 

handen van een viertal leden van 
Jong Gelre Vorden - Warnsveld. Zij 
zullen op een ludieke en passende 
wijze het programma aan elkaar 
praten met sketches en veel hu-
mor. Cleo Vlogman is een van de 
solisten deze avond en inmiddels 
voor velen uit Vorden een bekend 
dorpsgenoot.

Op 12 jarige leeftijd won zij het 
Vordens songfestival en vorig jaar 
trad zij op tijdens de zomerfees-
ten in Vorden. Uit de animatiefilm 
“The Prince of Egypt”, uitgebracht 
in 1998, zingt Cleo Vlogman het 
stuk “When you believe” en uit de 
Disneyfilm Frozen het inmiddels 
wereldberoemde nummer “Let it 
go “natuurlijk begeleidt door het 
harmonieorkest.

Vorig jaar hebben ze flink uitge-
pakt om te laten zien dat een har-
monieorkest muzikaal heel veel 
mogelijkheden heeft, dit jaar gaat 
er nog een weer schepje boven op. 
Komt het zien en vooral beluiste-
ren. Het concert begint om 20.00 
uur en de zaal is open om 19.30 
uur.
   

 ■ www.harmonievorden.nl

   

Paaseiren zoeken
VORDEN - Door de stormachtige 
wind van 2e paasdag kon het ei-
eren zoeken bij de muziekkoepel 
geen doorgang vinden. Het be-
stuur heeft besloten om deze ge-
beurtenis te verplaatsen naar zon-
dagmiddag 3 april. Alle kinderen 
waren vanaf 13:30 uur van harte 

welkom. De kinderen konden ge-
schminkt worden en vervolgens 
werd onder leiding van een stoere 
Paashaas eieren gezocht. Na het 
eieren zoeken wachtte de kleintjes 
een leuke verrassing, die beschik-
baar is gesteld door verschillende 
ondernemers. 

RUURLO - Vraagt u zich soms af 
wat u toch met die lastige boom-
stronk in uw tuin moet? Kom 
dan zondag 10 april naar Bele-
vingspark CactusOase waar Ban-
zai-John als speciale gast aanwe-
zig is op de Open Dag Indian Art 
Gallery. Of het nu met de ketting-
zaag is of met de hand, Banzai-
John zaagt prachtige sculpturen 
direct uit een boomstam. India-
nen, arenden en nog veel meer. 
Geen enkel beeld is hetzelfde. 

Natuurlijk is de wereldberoemde 
kunstenaar en schrijver Jeroen 
Vogtschmidt eveneens deze dag 
aanwezig met zijn originele, 
kleurrijke en gedetailleerde indi-
anenschilderijen. Bovendien pre-
senteert hij twee nieuwe boeken, 
namelijk deel 7 uit de serie ‘Native 
America’ en het boek ‘De laatste 
pijlen’. De Open Dag vindt plaats 
in het voorste gedeelte van de 
CactusOase. Dit gedeelte is gratis 

toegankelijk. Bezichtiging van het 
Cactuspark kost de normale en-
tree. Duizenden soorten cactus-
sen e.a. planten, cactuspiramide 
met grafkelder, historisch boe-

renleven, vogeltuin en western-
stadje maken een bezoekje zeker 
de moeite waard. Voor meer in-
formatie: 0573 451817, www.cac-
tusoase.nl en info@cactusoase.nl

Zaagdemonstratie Banzai-John tijdens 
Open Dag Indian Art Gallery

Banzai-John zaagt prachtige sculpturen direct uit een boomstam. Foto: PR

Leden van de Lionsclub Bronckhorst luisteren naar burgemeester Besselink. Foto: PR

Hieke Bielderman uit Vorden strijdt met 
500 andere judoka’s om de prijzen

REGIO - Afgelopen zaterdag 2 
april was Nippon Judo Achter-
hoek met 20 judoka’s aanwezig 
in de Topsporthal De IISPA voor 
het het 5e Urenco Toernooi in Al-
melo. Hieke Bielderman uit Vor-
den behaalde een vierde plaats. 
Een prima prestatie, gezien het 
feit dat er ruim 500 judoka’s uit 
binnen en buitenland meededen 
aan dit internationale toernooi. 1. 
Naomi Loffeld en Niek Geleijnse 
uit Ruurlo, Thom Tiedink Borcu-
lo, Annemijn Salomons (Hengelo 
Gld), Fabienne Enklaar (Lochem) 
en Suze Assendelft (Lochem). 2. 
Jonna Groot Zevert (Groenlo) en 
Ilsa Beeftink (Zelhem). 3.Luuk 
van Nieuwland (Hengelo) en 4. 
Hieke Bielderman (Vorden) en 
Rik Koppelman (Rietmolen).

Hieke Bielderman uit Vorden behaalde een vierde plaats op het 5e Urenco Toernooi. 

Foto: PR

Ratti 4 met hun nieuwe aanwinst. Foto: Rob Schmitz fotografie

De kinderen samen met de Paashaas. Foto: Rob Schmitz
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Kunst4daagse door de ogen van:
initiatiefnemer Anne Brouwer
BAAK - Anne Brouwer van Beeld-
houwatelier Baak, zorgde voor 
een bijzondere opening van de 
eerste Kunst10daagse Bronck-
horst in 2007. Zij strikte wijlen 
burgemeester Henk Aalderink 
om voor het beeld ‘Samenwer-
king’ de onderkant af te slaan 
met een beitel. Door de steen 
rechtop te zetten, legde hij let-
terlijk de basis voor het kunst-
evenement dat de titel ‘Bronck-
horst Kunst & Cultuur Natuur-
lijk’ meekreeg.

De steen was voorbewerkt en 
stond op een mobiele bok. “Hij 
droeg een leren schort, die had ik 
meegenomen, zodat zijn mooie 
blauwe pak niet vuil werd. Maar 
toen deed hij de buitenkant aan 
de binnenkant en was hij hele-
maal grijs”, vertelt Anne met een 
lach. Aalderink was een positieve 
burgemeester. “Het was leuk. De 
gemeente bood de opening aan 
met een hapje en een drankje in 
Het Wapen van Bronkhorst. En er 
was muziek in de Kapel.”

Het begon allemaal toen Anne 
Brouwer Henk Aalderink sprak tij-
dens zijn vragenuurtje voor inwo-
ners van Bronckhorst in Café Hee-
zen in Steenderen. Het was haar 
wens om samen iets in combinatie 
met kunst te doen. “De gemeente 
heeft 43 kernen en dat is te groot 
om zelf te organiseren. En later 
belde hij mij op”, lacht Anne weer. 
“Dat was je niet gewend, dat de 
burgemeester jou belde en vroeg 
langs te komen.”
Anne tipte Johan de Boer, die van-
uit zijn Galerie Bibliotheek Zel-
hem zoveel kunstenaars kende. Na 

het gesprek in het gemeentehuis, 
zorgde de burgemeester ervoor 
dat de VVV ingeschakeld werd en 
het PR bureau van de gemeente 
ter beschikking kwam voor een 
bepaalde periode. “Het was niet zo 
dat het een project moest worden 
van de gemeente, we moesten het 
zelf dragen, maar we werden als 
een kind aan de hand genomen, 
zodat we voor de eerste start alle 
ondersteuning kregen. Dat vond ik 
echt heel positief.”

Het beeldhouwatelier heeft elk 
jaar deelgenomen aan de kunst-
manifestatie in Bronckhorst en 
heeft vele belangstellenden mo-
gen ontvangen in de galerie en 
beeldentuin. “Ik vind het ontzet-
tend jammer dat we geen tien 
dagen meer hebben. We hebben 

bewust gekozen voor tien dagen 
om ons te onderscheiden en ook 
vanwege de grootheid, 43 dorpen. 
Door naast de kunst andere acti-
viteiten te organiseren, zoals een 
leuk concert of een lezing lichtten 
we de gemeente in zijn algemeen-
heid uit.”

Gedurende de tien dagen van de 
eerste Kunst10daage werkten er 
tien bekende Bronckhorstenaren 
aan het beeldhouwwerk, waarna 
het stuk werd geveild voor een 
goed doel. Veilingmeester voor 
dit kavel was VVV directeur Rick 
Hulshof. De opbrengst was voor 
kunst- en cultuureducatie op de 
basisscholen van de gemeente 
Bronckhorst. Dit kinderproject 
vond plaats in Hengelo op de 
Bleek.

   

Kunst4daagse door de ogen van:
oud-bestuurslid Tineke Roorda

STEENDEREN - Tineke Roorda 
is niet alleen als deelneemster 
bekend met de Bronckhorster 
kunstmanifestatie, zij bekleedde 
ook een aantal jaren de functie 
van bestuurslid van de Stichting 
Kunst & Cultuur Bronckhorst.

Zij nam in 2008 voor het eerst en 
solo mee met ‘Kunst en Koffie’. 
“Ik vond het wel heel leuk bij mij 
thuis”, lacht zij. Ze schilderde toen 
bij de Steenderense Joffers, die 
in 2009 eenmalig deelnamen om 
hun dertigjarig jubileum te vieren. 
Sinds 2011 exposeert Tineke met 
schildersgroep het Steenders Pa-
let. Tineke vindt het heel jammer 
dat de Kunst10daagse is terug-
gegaan naar Kunst4daagse. “Wij 
hebben altijd een mooie sprei-
ding door de week gehad. Som-

mige gasten wilden op de rustige 
dagen komen kijken en dat kan 
nu niet vanwege de vier dagen. 
Daardoor hebben we weinig aan-
dacht voor mensen die al jaren de 
moeite nemen om naar ons toe te 
komen. Dat vinden wij jammer en 
missen wij heel erg. Ook kunnen 
we niet bij anderen gaan kijken.” 
Deze tiende editie houdt het Palet 
daarom een extra expositieweek-
end voor genodigden.

De eerste jaren werd de Kunst-
10daagse vanuit de VVV georgani-
seerd en kreeg daarbij ondersteu-
ning van de gemeente Bronck-
horst. De kunst viel toen onder de 
noemer toeristische informatie. 
“We hebben aan Els Pierik veel 
gehad en zij is nog steeds even 
betrokken. Ik heb ook ongelofelijk 

fijn samengewerkt met Jopie Wul-
link van de VVV, zij deed alles wat 
er maar geregeld moest worden.”

Het initiatief om een Stichting 
Kunst & Cultuur op te richten 
kwam van Johan de Boer, hij was 
vele jaren voorzitter. Verder na-
men Marchien Oosterhuis, Gerrit 
Hulshof, Ad Borest, Enny Verheij, 
Henk Borra en Tineke Roorda in 
het bestuur plaats. Tineke zorgde 
er als secretaris onder andere voor 
dat werken van de tien genomi-
neerden van De Gelderlander 
Kunstprijs ondergebracht werden 
bij kunstenaars van de Kunst-
10daagse.

“We hebben steeds geprobeerd 
om dingen van de grond te krij-
gen en om mensen samen te la-
ten werken. Dat willen mensen op 
een gegeven moment wel, maar 
wil je iets van de grond krijgen 
heb je geld nodig, of subsidie.” 
Zij vindt het zonde dat zo enkele 
initiatieven niet konden worden 
uitgevoerd. “Ik heb het wel al-
tijd leuk gevonden, omdat je een 
groep mensen bij elkaar hebt, die 
allemaal de neuzen dezelfde kant 
op hebben en allemaal graag iets 
willen bereiken en een instelling 
hebben van ‘we doen dit als vrij-
williger, laat eens kijken wat het 
ons oplevert voor de gemeente’.”

Een van de leden van de Stichting 
heeft zitting in de Werkgroep die 
het jaarlijkse kunstevenement in 
de gemeente Bronckhorst organi-
seert. “Er zijn in de loop der jaren 
dingen veranderd, daarin moet je 
met de tijd meegaan.”

Kunstwistjedatjes
BRONCKHORST - De tiende edi-
tie beleeft de kunstmanifestatie 
in Bronckhorst dit jaar. Het be-
gon als een kunst10daagse en 
acht jaar lang bleef dit zo. Toch 
besloot de organisatie twee jaar 
geleden, naar aanleiding van 
de enquete die jaarlijks onder 
de deelnemers werd gehouden, 
dat er voorkeur aan werd gege-
ven om naar vier dagen te gaan: 
Kunst4daagse. Het Hemelvaart-
weekend bleef zo over.

Wistjedat ...
... de eerste Kunst10daagse ge-
opend is door burgemeester Henk 
Aalderink en dat hij dat daarna 
nog vier keer heeft gedaan?

Wistjedat ...
... tijdens de eerste Kunst10daagse 
tien Bronckhorstenaren gewerkt 
hebben aan een beeldhouwwerk 
met de titel ‘Samenwerking’ en dat 
dit beeld is geveild voor een goed 
doel?

Wistjedat ...
... de omslag van de eerste brochu-
re, een ontwerp van kunstenaar 
Herman van den Broek is en één 
haas voorstelde die voor een deel 
de plattegrond van de gemeente 
Bronckhorst uitbeeldde?

Wistjedat ...
... vanaf de tweede brochure een 
ander kunstwerk van Herman van 
den Broek op de kaft prijkt: drie 
hazen?

Wistjedat ...
... de brochure in tien jaar tijd 

drie keer van uiterlijk veranderde, 
maar nog steeds door liefhebbers 
wordt bewaard?

Wistjedat ...
... in de eerste Kunst10daagse een 
autoroute van honderd kilometer 
langs alle deelnemers was opge-
nomen, maar dat in de volgende 
edities vier, vijf of zes fietsroutes 
konden worden gekozen?

Wistjedat ...
... elke officiële opening, een fees-
telijke ontmoeting tussen de deel-
nemende kunstenaars, in een an-
dere sfeervolle locatie plaatsvindt?
De eerste in Restaurant Het Wa-
pen van Bronkhorst in Bronkhorst, 
de tweede in een tent bij Restau-
rant & Architectenatelier Wolfers-
veen, vervolgens in het Dorpscen-
trum Vorden, het ARX Theater in 
Zelhem, het Atrium van De Bleijke 
in Hengelo, Kasteel Vorden, het 
Gemeentehuis van Bronckhorst in 
Hengelo, het kerkje in Hummelo, 
het Ludgerusgebouw in Vierakker 
en de tiende keer in het Theater 
onder de Molen in Linde.

Wistjedat ...
... tijdens de tweede tot en met 
zesde editie een overzichtsten-
toonstelling kon worden bezocht 
met van elke kunstenaar een werk?
Twee keer in Museum Smedekink 
in Zelhem en een keer in het ARX 
Theater in Zelhem, het Atrium van 
De Bleijke in Hengelo en Kasteel 
Vorden.

Wistjedat ...
... het eerste lustrum feestelijk 
gevierd werd met een jubileum-
brochure die uit de lucht kwam 
vallen in het Atrium in De Bleijke 
en werd opgevangen door burge-
meester Henk Aalderink en voor-
malig gedeputeerde Kunst & Cul-
tuur van de Provincie Gelderland 
Hans Esmeijer?

Wistjedat ...
... met het eerste lustrum de orga-
nisatie van de kunstmanifestatie 
door Jopie Wullink en Rick Hulshof 
van de VVV Bronckhorst overging 
naar de Stichting Kunst&Cultuur 
Bronckhorst?

Wistjedat ... 
... de eerste websites voor de 
Kunst10daagse en de Stichting 
Kunst&Cultuur zijn gemaakt door 
Frank Mulder en dat de afgelopen 
twee jaar Marja Nengerman de 
webmaster is?

   

De werkgroep anno 2016
BRONCKHORST - De werkgroep 
Kunst4daagse Bronckhorst 2016 
valt onder de Stichting Kunst & 
Cultuur Bronckhorst en bestaat 
uit zes personen. Thea Lusink, co-
ordinator en PR, Anneke van der 
Meer, brochure en eindredactie, 

Marja Bovenlander, webmaster, 
Riny Slütter, (fiets)routes en alge-
mene zaken, Hilda Nijman, admi-
nistratieve zaken, plattegrond, dis-
tributie, Henk Borra, (technisch) 
voorzitter en advertentieacquisi-
tie.

Anne Brouwer en Henk Aalderink openden de eerste Kunst10daagse in 2007. Foto: Liesbeth 

Spaansen

Tineke Roorda (r.) in het bestuur Stichting Kunst & Cultuur (2012). Foto Liesbeth Spaansen

Kunstwerk ‘Samenwerking’ werd gemaakt 

in 2007. Foto: Liesbeth Spaansen

De werkgroep Kunst4daagse anno 2016. Foto: Kunst4daagse
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 Kunst4daagse door de ogen van:
bezoeker Loes Hovius   
 BUSSUM/BRONCKHORST - Loes 
Hovius komt al vanaf 2007, de 
eerste Kunst10daagse Bronck-
horst, tijdens het Hemelvaart-
weekend naar de Achterhoek om 
een paar dagen te genieten van 
het werk van verschillende kun-
stenaars. “Ieder jaar halen we 
een plukje eruit en rijden we het 
hele weekend of een hele dag. 
Ontzettend leuk om te doen.”

    Loes Hovius en Anneke van der 
Meer, lid van de werkgroep Kunst-
4daagse Bronckhorst maar ook 
al jarenlang deelnemer met haar 
atelier ‘Annekeramiek’ kenden 
elkaar al toen zij nog in Bussum 
woonden. Anneke verhuisde naar 
Toldijk en Loes komt sindsdien 
elk jaar naar de Achterhoek, waar 
zij met een vriendin in Drempt in 
een Bed & Breakfast verblijft. On-
geveer zes of zeven locaties bezoe-
ken zij op een dag. Ze bekijken van 

tevoren het boekje. “Je kunt ze niet 
allemaal doen. Dat hoeft ook niet 
want je maakt een keuze. Daarom 
zijn die plaatjes zo belangrijk, wat 
aanspreekt ga je bezichtigen.”

    Behalve van de kunst genieten, is 
zij inmiddels ook zelf aan de slag 
gegaan met verf op doek. “Ik heb 
tijdens de kunstroute een schilder 
ontmoet, Hans Hayen en daar ben 
ik nou al twee jaar op schilders-
cursus. Geweldig! Wat een super-
schilder is hij.” Twee keer per jaar, 
in het voorjaar en najaar, komt zij 
met de vriendin waar zij ook de 
kunstroute mee doet, naar Henge-
lo om te schilderen. “Wij waren zo 
verrukt van wat zijn schilderijen 
eigenlijk te bieden hadden, dat wij 
meteen zeiden: ‘De energie van 
die man willen wij gewoon proe-
ven’.”
De kunstroute levert erg veel op, 
zo meent Loes. Wie echt geïnte-

resseerd is, pakt ook andere leuke 
dingen op, zoals het kopen van 
kunst of een afspraak maken om 
een cursus te volgen. “Wij hebben 
bijvoorbeeld bij Sandra Witteman 
in Zelhem bestellingen geplaatst 
voor paardenhaar armbanden. 
Dat maakt die route rijden ook zo 
ongelofelijk interessant. Het is niet 
alleen kijken, het is eigenlijk dat je 
geïnspireerd wordt door datgene 
wat je ziet. Dat vind ik het mooiste, 
dat je denkt: Kunst is wat het hart 
ontroert, prachtig!”

    Dat het van tien naar vier dagen 
is gegaan, is voor haar geen pro-
bleem. “Ik denk dat het voor de ex-
posanten fijn is om het te compri-
meren in vier dagen”, denkt Loes. 
“Als bezoeker vind ik vier dagen 
fantastisch. Ik rijd er absoluut een 
straatje voor om. Het prachtige 
Achterhoekse land is een traktatie 
erbij.”   

 Grootse opening

    BRONCKHORST/VORDEN - Op 3 mei 
2016 wordt de tiende kunstma-
nifestatie in Bronckhorst gran-
dioos geopend. Natuurlijk laat 
de organisatie dit jubileum niet 
ongemerkt voorbij gaan! Vele 
kunstenaars, galeriehouders en 
(gelegenheid)kunstlocaties ope-
nen hun poorten voor een breed 
publiek. Kunstenaars, hun part-
ner en genodigden ontmoeten 
elkaar aan de vooravond van de 
Kunst4daagse in het Theater on-
der de Molen. Ladyspeaker deze 
avond is schrijfster Eva Schuur-
man.

     Theater onder de Molen 
Het theater, te vinden op een unie-
ke plek tussen bossen, graslanden 
en maisvelden, is recent gereno-
veerd. Het is een klein, intiem the-
ater met een goede akoestiek waar 
regionale en landelijke artiesten 
voorstellingen verzorgen. Vooraf 
aan de voorstellingen worden de 
gasten ontvangen met koffie of 
thee met eigengemaakte Molen-
koek. Na afloop van de voorstel-
lingen is het goed toeven in de ge-

zellige foyer om even na te praten 
en een drankje nuttigen met de 
artiest(en).

   Ontmoeten 
De opening van de Kunst4daagse 
Bronckhorst op dinsdagavond 3 
mei in het Theater onder de Molen 
aan de Lindeseweg 29 in Vorden, 
in het buurtschap Linde begint 
exact om 20.00 uur. De deuren zijn 
geopend vanaf 19.30 uur. Kunste-
naars, hun partners en genodig-
den maken kennis met elkaar.

  Belangstellenden die kennis wil-
len maken met de kunstenaars en 
hun werk worden van harte uitge-
nodigd van donderdag 5 mei t/m 
zondag 8 mei de verschillende lo-
caties te bezoeken. Bezoekers zijn 
vier dagen lang tussen 11.00 en 
17.00 uur welkom bij de kunste-
naars op hun locaties. Alle fiets-
routes zijn te vinden in de brochu-
re bij Weekblad Contact en staan 
al op de website.
       

 ■     kunst4daagsebronckhorst.nl

       

    Kinder-Kunstenaars
    BRONCKHORST - Voor haar tien-
jarig jubileum zoekt de Kunst-
4daagse binnen de gemeente 
Bronckhorst tien kunstenaars 
van tien jaar oud.

    Wie zin heeft om te exposeren bij 
de grote opening op dinsdagavond 
3 mei kan zich opgeven via e-mail. 
Wie mag zijn of haar kunstwerk 
laten zien aan een groot publiek 
en schitteren in het volle (kunst)
licht? Opgeven kan tot woensdag 
6 april. Daarna wordt bekend ge-
maakt wie is uitgekozen om mee 
te mogen doen.

    De geselecteerde Kinder-Kunste-
naars krijgen ter inspiratie een 
gezellige middag aangeboden op 

13 april bij Atelier ‘Annekeramiek’ 
van Anneke van der Meer, waar 
maar liefst vijftien lammetjes op 
het gras rondrennen. Schrijfster 
Eva Schuurman zal daar waar-
schijnlijk bij aanwezig zijn. Daar 
horen zij dan hoe zij het beste de 
kunstenaar in henzelf naar boven 
kunnen halen door te boetseren, 
schilderen, rijmen, schrijven, 
kliederen, plakken, sprokkelen, 
fotograferen, tekenen, beitelen of 
zingen. Zij kunnen hun fantasie 
loslaten op het thema ‘kunst’. Zij 
zijn de kunstenaars dus zij bepa-
len de regels!
       

 ■     kunst4daagsebronckhorst@
gmail.com

       

    Nieuwe brochure
    BRONCKHORST - De werkgroep 
Kunst4daagse heeft gezorgd 
voor promotie van deze kunst-
manifestatie in zowel landelijke 
en plaatselijke bladen, zoals 
Weekblad Contact.

    Ook op de website en via de gra-
tis brochure die in de gehele ge-
meente Bronckhorst huis-aan-
huis wordt bezorgd, is alles te 
vinden over de deelnemers, maar 
ook extra informatie over de aan-
wezigheid van horeca, of het pand 
een monument is of historische 
waarde heeft en of er boerderij- of 
streekproducten verkrijgbaar zijn.
De brochures zijn ook bij de deel-
nemers verkrijgbaar.
       

 ■     kunst4daagsebronckhorst.nl ■     kunst4daagsebronckhorst@

gmail.com ■     Facebook: Kunst Vier Daagse 
Bronckhorst   

 BRONCKHORST - Jopie Wullink 
en Harry Jansen hebben beiden 
hun sporen achtergelaten, let-
terlijk want zij zorgden voor de 
fietsroutes in de brochures van 
respectievelijk de Kunst10daag-
se en Kunst4daagse.

    Jopie Wullink vertelt: “Na de ge-
meentelijke herindeling in 2005 
werd het Toeristisch Recreatief 
Overleg Bronckhorst (TROB) op-
gericht om het toerisme in de 
gemeente te promoten. Al snel 
waren er de TROB Kunst, TROB 
Kinderen en TROB Paarden. De 
Kunst10daagse Bronckhorst kwam 
vanuit de TROB Kunst en werd 
door de gemeente gefaciliteerd, 
om later op eigen benen te kun-
nen staan. Henk Aalderink was de 
grote animator hierin.”
Vanuit de VVV was Jopie Wullink 
nauw betrokken met de Kunst-
10daagse en werkte onder andere 
mee aan de totstandkoming van 
de fietsroutes. De allereerste route 
was een route van honderd kilo-
meters, die zowel gefietst als met 
de auto werd gevolgd. Daarna 
kwamen er meerdere routes van 
rond de 25 kilometer. “Ik zette sa-
men met Joke te Velthuis de routes 
uit via de kaart en ze werden na-
gefietst door Joke. Dat was ontzet-

tend leuk om te doen.”

    Harry Jansen werd twee jaar ge-
leden benaderd voor het maken 
van de fietsroutes van de Kunst-
4daagse. “Ik heb een kennis die 
actief is binnen de Kunst4daagse 
en die heeft mij gestrikt”, lacht hij. 
“Ik vind het wel leuk om te doen.” 
Het is een redelijke klus, omdat 
de adressen nogal uit elkaar lig-
gen, maar samen met zijn vrouw 
maakt hij er gezellige uitjes van. 
Hij gebruikt hiervoor ook graag 
de bestaande fietsknooppunten-
route. “We hebben redelijk wat 
kilometers in de benen, kun je wel 

zeggen.”
Als Harry de startpunten opgege-
ven krijgt, met daarbij een aantal 
adressen, gaat hij aan de slag. Hij 
maakt gebruik van moderne tech-
nieken, zoals de strava app, een 
applicatie voor wandelaars en fiet-
sers. “Ik zet eerste de fietspaden 
uit via de computer. Aan de hand 
daarvan maak ik een omschrijving 
in een worddocument. Dan fiets ik 
ze na, ik activeer de strava app op 
de telefoon. Die route wordt dan 
in een soort landkaartje weerge-
geven.” Natuurlijk gaat hij tijdens 
de Kunst4daagse weer op de fiets 
om exposanten te bezoeken.   

 Fietsroutemakers Jopie Wullink en Harry Jansen        

 Loes Hovius in het atelier van Hans Hayen. Foto: PR   

 De kunstroutes 2015 zijn op de kaart ingetekend. Beeld: Kunst4daagse   
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Quintus Heren Senioren 1 
tweede in de competitie

HENGELO - Zondag 3 april stonden er alleen thuiswedstrijden van SV 
Quintus op het programma. In Sporthal de Kamp genoot het gekomen 
publiek van pittige, sportieve wedstrijden. De Heren Senioren 1 
behaalden wederom winst in eigen huis.

Deze zondag de laatste wedstrijd 
van de Quintus E1 thuis tegen AAC 
Swift uit Arnhem. De wedstrijd 
ging gelijk op, maar op het laatst 
nipt verloren met 6-9. Leuke wed-
strijd en lekker gespeeld. De coach 
Erik Gotink werd bedankt voor 
zijn inzet voor dit seizoen met 
een cadeau voor in de tuin. De D1 
van Quintus liep al snel uit op de 
jeugd van Minerva uit Gaanderen, 
waarna de coach besloot om met 
zes speler te spelen om ze wat har-
der te laten werken in de aanval en 
dekking. 

De eerste paar minuten was ieder-
een wat verward, maar ze pakten 
het snel op om in ondertal te spe-
len. Dit resulteerde in een rust van 
9-1 in het voordeel van Quintus. 
De tweede helft werd voortgezet 
in de zesman opstelling. De jeugd 
van Quintus werd wat sneller moe 
omdat ze constant in beweging 
waren, maar ondanks dat kwamen 
er een aantal mooie doelpunten 
tot stand. De eindstand werd 13-
3 in het voordeel van Quintus. De 
kop-staart wedstrijd van Heren B1, 
Swift is al kampioen en Quintus 
staat onderaan, was niet alleen de 
laatste wedstrijd van het seizoen, 
ook de laatste wedstrijd van Quin-

tus Heren B. De jongens lieten een 
prachtige wedstrijd zien tegen de 
Arnhemmers, die de winst niet 
cadeau kregen. Na de eerste helft, 
ruststand 7-8, bleef Quintus door 
goed aanvallen en verdedigen in 
de buurt van Swift. Pas in de laat-
ste fase van de wedstrijd liep Swift 
iets uit. Uitslag 12-19.

Heren B spelen 
goede wedstrijd 
tegen koploper

De Heren Senioren 2 van Quin-
tus speelden zondag hun laatste 
thuiswedstrijd tegen Zwolle HS2. 
Na een spannende eerste helft 
ging de thuisploeg met een kleine 
voorsprong de rust in. Ruststand 
9-8. Ook na rust bleef het een 
spannende en sportieve wedstrijd. 
Quintus trok uiteindelijk aan het 
langste eind. Eindstand 16-15. He-
ren Senioren 1 speelden hun laat-
ste wedstrijd thuis tegen the Flyers 
HS1 uit Wijchen. Vanaf de start 
van de wedstrijd zat er behoorlijk 

de vaart in. Beide teams kwamen 
tot scoren, maar met wederom 
winst, 21-19 bleef het Henge-
lose team thuis ongeslagen. In de 
competitie hebben zij hun tweede 
positie behouden. De jongens C1 
speelden de laatste thuiswedstrijd 
dus ze gingen er voor. De jongens 
hadden er zin en na vijf minuten 
stonden ze al 3-0 voor. UGHV wist 
niet wat er gebeurde. Jesse Jaaltink 
werd een paar keer flink aangepakt 
maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Ruststand 9-9. De tweede 
helft was niet minder spannend. 
UGHV was sterk, maar Nick stond 
goed te keepen. Het spel werd har-
der en spannender. UHGV zette de 
eindspurt in maar dat mocht niet 
baten. 16-13 gewonnen van de 
nummer drie.

De laatste wedstrijden van het 
seizoen:
4 april 21:00 uur Swift A DR2 - 
Quintus DR1: Elderveld, Arnhem
9 april 11:30 uur Loo D1 - Quintus 
D1: Sportcentrum Triominos En-
desprong, Duiven
10 april 13:30 uur Reehorst HS2 - 
Quintus HS2: de Reehorst, Ede
10 april 13:35 uur HCW HC1 - 
Quintus HC1: Spoorzone, Win-
terswijk
29 april 20:00 uur Quintus DR1 - 
Reflex DR1: de Kamp, Hengelo
   

 ■ www.svquintus.nl

   

Teampresentatie Performance Racing 
Achterhoek op 13 april
HENGELO - Het in Hengelo Gld. gevestigde Performance Racing Achter-
hoek (P.R.A.) zal op woensdagavond 13 april om 20.00 uur ‘s avonds 
in café de Tol in Zelhem zijn team voor het komende seizoen voorstel-
len. Daar worden de rijders, Joey den Besten uit Halle en Jochem v.d. 
Hoek, die dit seizoen aan de Internationale Road Racing Champion-
ship (I.R.R.C.) zullen meedoen, worden voorgesteld aan het publiek.

Naast het wegrace team heeft het 
P.R.A. ook een MX team waarvoor 
de uit Halle afkomstige Marco 
Leerink uitkomt. Zij zullen zich 
deze avond ook voorstellen. Mar-
cel Beerten gaat rijders en teamle-
den aan de tand voelen wat betreft 
de verwachtingen voor dit seizoen. 
Naast de rijders heeft men in Mar-
cel Ritzer (vorig jaar zelf nog actief 
met Jurgen Banda in de zijspan-
klasse) een nieuwe man gevon-
den voor de technische staf. Het 

team heeft een regionaal karakter 
met uitzondering van Jochem v.d. 
Hoek. Iedereen die geïnteresseerd 
is in het P.R.A. team is welkom.
De aanwezigen kunnen na afloop 
van de teampresentatie vragen 
stellen aan de coureurs en andere 
teamleden. Mocht men op 13 april 
niet kunnen dan is er geen man 
overboord. Op 30 april en 1 mei 
rijden ze hun tweede wedstrijd 
van het seizoen op hun thuiscir-
cuit ‘Varsselring’ in Hengelo Gld. 

Daar kan iedereen een kijkje ne-
men achter de schermen en ge-
nieten van de races waaraan Den 
Besten en v.d. Hoek mee zullen 
doen. Zij zullen voor niets minder 
gaan strijden dan het podium. 

Aankomend weekend zal het team 
als voorbereiding op het seizoen 
2016 hun eerste meters gaan ma-
ken op het circuit van Croix en 
Ternois in Franrijk. Zo weten ze 
ook waar ze staan ten opzichte 
van de concurentie. Locatie van de 
teampresentatie: Café de Tol, Ke-
ijenborgseweg 1, 7021 KP, Zelhem.
   

 ■ www.performanceracing.nl ■ www.cafedetol.nl

Thematentoonstelling 
Iconen van start
VORDEN/KRANENBURG- Op 2de 
Paasdag,opende het Heiligen-
beeldenmuseum weer haar deu-
ren. Voor 2016 is als thema geko-
zen voor ‘Iconen, Vensters van 
de Hemel’. Uit de verzameling 
van iconenschilder Hennie Oude 
Middendorp uit Hengelo Overijs-
sel zullen ruim 100 afbeeldingen 
met heiligen en religieuze motie-
ven worden tentoongesteld.

Voorzitter Ton Rutting sprak in 
zijn openingswoord vol bewonde-
ring over zijn talent en toewijding 
bij het vervaardigen de iconen. 
De bezoeker stond versteld van 
de grote zeggingskracht, detail-
lering en kleurschakeringen van 
de iconen. Ze zijn in diverse uit-
voeringen, groottes, drieluiken, 
vijfluiken etc. te zien. Ze zijn ge-
schilderd op houten panelen, de 
kleurcombinaties en de zeggings-
kracht zijn een lust voor het oog. 
Over deze expositie wordt een 

speciaal boek, Vensters van de He-
mel, uitgegeven, welke in het mu-
seum verkrijgbaar is. Hennie Oude 
Middendorp had veel waardering 
voor de wijze waarop het Heili-
genbeeldenmuseum zijn collectie 
tentoonstelde en toonde zich ver-
rast door het boek over zijn gehele 
oeuvre.

Heiligenbeelden
Het wordt het zeventiende sei-
zoen, waar, naast de thematen-
toonstelling, honderden heiligen-
beelden zijn te bewonderen. Vele 
bezoekers weten de weg te vinden 
naar het museum om de sfeer en 
devotie van de heiligen en hun 
beelden te aanschouwen. Het mu-
seum is geopend t/m zondag 30 
oktober, Ruurloseweg 101, 7251 
LD Kranenburg/Vorden.
   

 ■ www.heiligenbeeldenmuseum.nl

   

Vier generaties
VORDEN - De oudste en de jongste 
zagen elkaar voor het eerst op Eer-
ste Paasdag in Vorden. Aaltje Fok-
kink- Rossel, 88 jaar, dochter Janny 
Haaring- Fokkink 59 jaar, klein-
dochter Irma Haaring 32 jaar en 
achterkleinkind Marlene Madelief 

Leifels bijna 7 maanden oud. Het 
jonge gezin woont in Hamburg en 
daarom is het bijzonder dat allen 
samen waren. Een ding is zeker, 
Marlene wordt drietalig opgevoed. 
Ze leert Duits, Nederlands en Ach-
terhoeks.

   

Collecte Fonds
Gehandicaptensport
VORDEN - Tijdens de Landelijke Collecteweek van 10 t/m 16 april 
gaan weer duizenden collectanten, vrijwilligers en verenigingen 
collecteren, met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen.

Want om als gehandicapte te kun-
nen sporten zijn vaak aanpassin-
gen nodig. Aanpassingen aan b.v 
het sport en spelmateriaal of de 

sportaccommodatie, maar ook 
extra begeleiding en speciaal ver-
voer. Fonds Gehandicapten helpt 
om dit mogelijk te maken.

De Quintus Heren Senioren 1 halen wederom thuis de punten. Foto: Liesbeth Spaansen

Hennie Oude Middendorp (r) ontvangt uit handen van Ton Rutting het eerste exemplaar 

“Vensters van de Hemel”. Foto: PR

Foto: PR
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Solarpark de Kwekerij in Hengelo 
eerste in zijn soort
HENGELO - Dinsdag 29 maart be-
leefde Hengelo een primeur: de 
start van de aanleg van het eerste 
zonne-energiepark ter wereld. 
De eerste schop ging de grond in 
met het planten van twee bomen 
als start van het park. Het unieke 
park zal groene stroom gaan le-
veren aan 550 huishoudens. Van-
af 1 augustus al kunnen mensen 
de stroom afnemen van het park 
via energiecoöperatie Qurrent. 
Het park zelf wordt in het voor-
jaar van 2017 voor het publiek 
geopend.

Dit solarpark, dat is ontwor-
pen door tv-tuinman Lodewijk 
Hoekstra en landschapsontwer-
per Nico Wissing, is zeven hectare 
groot en telt zevenduizend zon-
nepanelen die een plek krijgen 
in de natuur. De zonnepanelen 
lopen met de lijnen van het land-
schap mee. Het wordt een park 
waar schapen grazen en waar kan 
worden gewandeld, gesport en 
gespeeld. Die middag kwamen 
betrokkenen van de gemeente, 
de deelnemende bedrijven en 
de buurt bijeen om deze wereld-
primeur mee te maken. Na acht 
jaren van voorbereidingen werd 
deze stap naar een duurzame 
leefomgeving gemaakt. Een aan-
tal mensen werd bedankt voor de 
bijdragen die zij geleverd hebben. 
Met name de bewoners, waarvan 
geen bezwaren binnen kwamen. 
Omdat wijlen burgemeester Henk 
Aalderink zich voor dit project had 
ingezet, werd ter nagedachtenis 
aan hem een koker met oorkonde 
onder een winterlinde bewaard. 
Wilma Aalderink was aanwezig 
om te helpen met het planten van 
deze bijzondere boom.
Sprekers waren dagvoorzitter Lo-
dewijk Hoekstra, Willem de Lint, 
Nico Wissing, wethouder Jan En-
gels, Richard Klatten en Maarten 
Hendriksen. Na een korte inter-

viewronde met de kinderen, werd 
het enorme bouwbord onthuld, 
waarop alle meewerkende bedrij-
ven staan vermeld. Daarna kon-
den de bomen worden gepland en 
met een champagne worden ge-
toost. Na alle plechtigheden was 
het nog goed samenzijn met een 
groen frietje.

Weetjes over het solarpark
Solarpark de Kwekerij is ontwik-
keld door Gaby en Ton Koenders 
van NL Solarpark de Kwekerij BV 
samen met Lodewijk Hoekstra en 
Nico Wissing van NL GreenLabel; 
Sunwatt BV, onderdeel van Wil-
lem-Bernard Investeringsmaat-
schappij, en energiecoöperatie 
Qurrent.
Vanuit gemeente Bronckhorst en 
de provincie Gelderland is volop 
medewerking verleend. Doel van 
het initiatief is te laten zien dat 
zonne-energie uit de achtertuin 
ook samen kan gaan met een 
prachtig park. Behalve grootscha-
lige duurzame energie opwekking 
heeft het park een toegankelijk 
landschappelijk park met wadi’s, 
speel- en wandelgelegenheden, 

bloemrijke grasvelden en bijzon-
dere bomen.
B&W Enerby Nederland B.V. heeft 
met zijn ruime ervaring, in goede 
samenwerking met toeleveran-
ciers en de initiatiefnemers, het 
hoogwaardige PhotoVoltaïsche 
zonnesysteem in het park in de-
tail samengesteld. Veiligheid staat 
voorop aangezien het park toe-
gankelijk is voor mens en dier. 
SolarWorld levert de 285Wp zon-
nepanelen, SolarEdge de omvor-
mers met optimizers en Schletter 
de onderconstructie. B&W Energy 
neemt de planning, montage en 
installatie voor zijn rekening.
Qurrent is de grootste en groenste 
energiecoöperatie van Nederland. 
Bij Qurrent zijn klanten niet alleen 
klant, maar ook lid van de coöpe-
ratie. De coöperatie ondersteunt 
lokale energieprojecten, zoals 
deze. Qurrent neem de stroom 
van Solarpark De Kwekerij af en 
zorgt dat de stroom die in het park 
wordt opgewekt bij de mensen 
thuis wordt geleverd.
   

 ■ nlsolarparkdekwekerij.nl

De Boerderij heeft buiten  
de regio betere naam dan  
in directe omgeving

ZELHEM - Als het aan Boerderij-
voorzitter Henrice Teunissen 
en computerdocent Henk Capel 
ligt, worden de komende peri-
ode de spotlights op activiteiten-
centrum ‘de Boerderij’ gericht, 
“want”, aldus Henrice, “er valt zo 
veel te beleven en te doen, dat 
het zeker de aandacht van de 
regio verdient. Samen met Henk 
Capel wil ze het publiek trekken 
met onder andere een nieuwe 
website, maar ook met een ten-
toonstelling met kunstwerken 
van cursisten en docenten in het 
weekeinde van 7 en 8 mei. Verder 
staat er nog een rommelmarkt 
gepland op zaterdag 28 mei en 
zit er nog meer actie ‘in de pen’.

De Boerderij heeft duidelijk te 
kampen met een imagoprobleem, 
opgelopen in het ontstaan van de 
stichting. Eind jaren ‘70 en begin-
jaren ‘80 was er een hoge werk-
loosheid en behoefte aan een 
voorziening met een daginvul-
ling voor werkloze Zelhemmers. 
Door de inzet van particulieren en 
met steun van de gemeente en de 
Ned. Hervormde Kerk (eigenaar 
gebouw) kreeg de stichting ‘Men-
sen Zonder Werk’ onderdak in het 
boerderijtje aan de Meeneweg.

“Inmiddels is die stichting al jaren 
niet meer als zodanig actief”, aldus 
Henrice, “maar we krijgen vaak 
nog wel het stempel opgeplakt en 
de potentiële deelnemers komen 
niet, omdat ze niet werkloos zijn. 
De Boerderij is een creatief en ac-
tiviteitencentrum met een veel-
heid en grote variatie aan activi-
teiten.”

Henk begint aan een opsomming 
en komt tot 15 cursussen, een 
volkstuinproject en een werk-
plaats, waar ‘iedereen’ kan komen 
klussen. Henk: “Als je thuis niet 
het juiste gereedschap hebt of on-
voldoende ruimte dan kun je bij 
ons in de werkplaats terecht en 
dan krijg je, indien gewenst, nog 
professionele hulp ook.”

Een ander imagoprobleem komt 
door het feit dat alle werkzaam-
heden bij ‘de Boerderij’ door vrij-
willigers worden verricht en aan 
vrijwilligers kleeft iets van vrijblij-
vendheid. Henrice en Henk zijn 
het daar absoluut niet mee eens.

Henrice: “Al onze docenten zijn 
professional. Ze krijgen alleen 
niet betaald voor hun werkzaam-
heden. Ze geven cursus, omdat ze 
het leuk vinden om hun kennis op 
anderen over te dragen.” “En dat 
geldt niet alleen voor de theoreti-
sche cursussen als de talen Frans, 
Engels en Duits, computer, maar 
voor alle cursussen”, vult Henk 
haar aan.

Stichting niet 
langer alleen 
voor werklozen

Werken met vrijwilligers heeft zo-
wel voor- als nadelen. Zo is deel-
name aan de cursussen goedkoop, 
maar is er aan de andere kant ook 
geen of weinig kapitaal om bij-
voorbeeld de de centrale ruimte 
(kantine) snel te verbouwen en 
aan te passen aan de tijd.

De Boerderij heeft buiten de regio 
een veel positievere naam dan in 
de directe omgeving. Cursisten 
komen uit een verre regio naar 
Zelhem. Zo komt er zelfs een cur-
sist uit Geldermalsen om in Zel-
hem te leren stoelenmatten. 

“Ik hoop dat de lezers van Con-
tact met een open blik naar ons 
aanbod kunnen kijken om te zien 
of er activiteiten zijn, waar ze be-
hoefte aan hebben. Op onze web-
site www.stgmzwdeboerderij.nl is 
een compleet overzicht te vinden 
van dat aanbod”, besluit Henrice 
haar betoog.

   

Voorjaarsconcert Jubal
WICHMOND - Op vrijdag 15 april 
verzorgt muziekvereniging Ju-
bal Wichmond/Vierakker een 
voorjaarsconcert in de NH kerk 
te Wichmond. Het concert begint 
om 20.00 uur.

Het harmonieorkest en de leden 
van het opleidingsorkest onder 

leiding van Raymond Waanders 
zullen deze avond hun muzikale 
klanken laten horen. 
 
   

 ■ F: JubalWichmondVierakker 
www.muziekvereniging-jubal.nl

TOLDIJK - De veertigste editie van 
Høken in Toldiek krijgt de uit-
straling van een festival. Alien 
Maalderink vertelde tijdens een 
persbijeenkomst over de nieuwe 
plannen voor het laatste week-
end van juni: vrijdag 24 en zon-
dag 26 juni.

Het evenement is jarenlang om 
de band Normaal georganiseerd 
en daarom is Høken in Toldiek 
eerst afgesloten met een afscheid, 
cadeaus en de vernoeming op de 
rotonde. Alien vertelt: “In 2016 
is de veertigste keer en het wordt 
anders. Zonder Normaal, maar 
met dezelfde sfeer. Høken bete-
kent alles behalve geweld. Het is 
feestvieren, drinken en daldeejen. 
Het festival blijft voor jong en oud, 
laagdrempelig. Dat iedereen schik 
heeft.”
Het festival blijft, als altijd, een 
openluchtfestijn. Het terrein krijgt 
echter wel een andere look, wat 
goed bij het festival past. Er wor-
den voor vrijdagavond drie podia 
gebouwd. Het hoofdpodium en 
podium twee komen in de open 
ruimte, waar de bands elkaar 
afwisselen. Het derde podium 
komt achter Flophouse, bij de 
kapschuur. Op zondag worden de 
twee buitenpodia gebruikt, waar-
bij de blagen ruimte voor zichzelf 
krijgen, met limonade en schmin-

ken. “Het is belangrijk dat het hø-
ken doorgaat”, zo stelt Maalderink. 
“De soos is net verbouwd, is eigen-
dom van een stichting en draait al 
jaren zonder subsidie en met vele 
actieve vrijwilligers. Wat het festi-
val opbrengt gaat weer terug in de 
stichting, om voor de Kinderclub 
en de Young Ones activiteiten te 
ontplooien.”
Vrijdag 24 juni staan de Memphis 
Maniacs, Bökkers, ACDC (UK), 
Doe maar net alsof, De Boetners 
en Kisjeskearls op het programma. 
Zondag 26 juni is het Blaaskapel 

Stesti dat het spits afbijt. Verder 
betreden Pater Moeskroen en Ken-
nèh het podium en is er toch een 
vleugje Normaal te beleven bij De 
Pensionado’s met Bennie Jolink en 
Old Ni-js met Willem Terhorst en 
Ferdi Jolij. De voorverkoop is op 
vrijdag 1 april gestart. De kaarten 
zijn alleen digitaal te bestellen via 
de site van flophouse, klik door 
naar de ticketshop. De vroege-hø-
kers-korting geldt tot 1 mei.
   

 ■ www.flophouse.nl

Flophouse verpakt veertigste       
Høken in Toldiek in een festival

Alien Maalderink vertelt over Høken in Toldiek. Foto: Liesbeth Spaansen

Kinderen planten een boom in het Solarpark de Kwekerij. Foto: Liesbeth Spaansen

Activiteitencentrum ‘de Boerderij’. Foto: Jan Knoef

Contact Bronckhorst Noord 25Dinsdag 5 april 2016



Begin jaren zestig druppelen de eerste blues lp’s uit de USA binnen in 
Nederland; onder invloed van de tweede blues boom in de US (op vinyl 
rond 1958) brengt een enkeling uit ons land de zwarte schijven mee uit 
de States. Deze zijn voor een heel select publiek te beluisteren. Het be-
treft meestal compilatieplaten van 78-toeren materiaal, dat voor en na 
de Tweede Wereldoorlog is opgenomen. Langzaam maar zeker dringt 
de blues verder door in ons land. Ook in de Achterhoekse popcultuur 
speelde en speelt blues een belangrijke rol. Behind the Corner brengt 
hier ‘the evolution of blues’ in Nederland en de Achterhoek en vroeg 
muzikant Pieter Holkenborg wat de invloed van deze muziek nu nog is.

Door John Jansen

De eerste bluesreleases op vinyl in 
ons land worden uitgebracht op het 
Fontana label: Nothing But the Blues 
en Low Down Blues, twee compila-
tie lp’s met veelal blues van voor 
de Tweede Wereldoorlog. In die tijd 
wordt de blues als jazz betiteld om-
dat de term blues (zwarte muziek) 
nogal beladen is en een slechte bij-
klank voor het publiek heeft.  In de 
Verenigde Staten wordt deze muziek 
‘racemusic’ genoemd, niet zo’n fijne 
term. Deze muziek mag alleen op 
speciale radiostations worden ge-
draaid. 
In de eerste helft van de jaren zestig 
worden in ons land al wat meer blues 
lp’s uitgebracht: het Artone label 
brengt een hele reeks Chess-platen 
uit de USA op de markt, voorzien van 
een toelichting door Pete Felleman 
(VARA-radioman). Debuutplaten 
van John Lee Hooker, Howlin’ Wolf, 
Sonny Boy Williamson en anderen 
zijn nu verkrijgbaar in ons land, een 
doorbraak voor de bluesliefhebber.

Ontwikkeling van de blues in de 
wilde jaren zestig
Vanaf midden jaren zestig ontwik-
kelt zich in ons land een echte 
bluesbeweging, in navolging van 
bluesmuzikanten uit Engeland zoals 
Alexis Korner, John Mayall en Cyril 
Davies, die hun ‘mosterd’ weer uit 
de USA halen. In die jaren wordt in 
ons land het Loosdrechts Jazz Con-
cours gehouden, waar gaandeweg 

bluesbands aanschuiven. Dit vormt 
een katalysator voor de blues in Ne-
derland. Rob Hoeke met zijn band is 
één van de eerste bluesmuzikanten 
die dit concours wint in 1962. Andere 
winnaars uit die jaren zijn: Victoria 
Varekamp/Gay Pohl, Oscar Benton 
Bluesband, John The Revelator en 
de Endatteme Jug Band. Een live 
verzamelplaat van deze vroege 
bluesmuziek is H2O in Blues, ver-
schenen op het Relaxlabel van Wil-
lem ‘O’ Duis. Op deze plaat staat een 
concert dat is opgenomen in de Drie 
Stoepen in Den Haag. 
In Amsterdam ontwikkelt zich daar-
naast een akoestische tak van de 
blues. Bands uit deze scene zijn te 
horen op de verzamel lp Blues in 
Amsterdam: artiesten als Peter Klen-
cke, Peter de Jonge, Frank Suther-
land en Gay Pohl/Victoria Varekamp 
spelen op deze plaat voornamelijk 
Amerikaanse ‘oldtime’ blues en rag-
time. Het Space label uit Amsterdam 
brengt rond 1970 ook nog een vijftal 
(soloplaten uit van genoemde arties-
ten.

Underground/garage scene twee-
de helft jaren zestig
Bovengenoemde groepen zijn min 
of meer de beschaafde tak van de 
blues in ons land die, zoals gezegd, 
uit de jazz voort komt. Er ontstaat 
midden jaren zestig ook een under-
ground scene, vooral in Den Haag en 
omstreken. Bekende namen zijn hier 
Q65, Subterraneans, Indiscrimina-
tion (latere Livin’ Blues) en Blues & 
Sons. De platen van deze bands zijn 
al wat makkelijker verkrijgbaar en 
dat vergroot natuurlijk de populari-
teit van de blues. Een mooie weer-
gave van vroege muziek van deze 
bands staat op de 2 lp box Blues in 
Holland. Op de plaat Outsiders or In-
siders (1965 CNR) zijn ook wat blues/
garage-achtige bands horen zoals 
Bintangs, Outsiders en Cuby & The 
Blizzards.

Bluesrage is voorbij, maar niet in 
de provincie
Na een jaar of zeven is de blues, ook 

wellicht weer in navolging van Enge-
land, wel ongeveer uitgewerkt in ons 
land. De glamrockperiode komt er-
aan en ‘kenners’ duiken in de coun-
tryrock en progressieve/psychede-
lische muziek (VPRO-muziek, zoals 
we dat noemden). Er blijven nog 
enkele elektrisch versterkte bands 
over, vaak uit de provincie waar de 
blues al snel was doorgedrongen in 
de jaren zestig en is blijven hangen. 
Cuby & The Blizzards is hier een mooi 
voorbeeld van. Ook Livin’ Blues, Bin-
tangs, Flavium en Barrelhouse hou-
den stand en in Friesland heb je de 
Shakey Sam Bluesband.

Blues in de Achterhoek jaren ze-
ventig en later/Lochem Popfesti-
val
In dit onderdeel moet ik uit eigen 
geheugen tappen: er is weinig gedo-
cumenteerd over de ‘vroege blues’ 
in de Achterhoek en de informatie 
die beschikbaar is, is uitermate ver-
snipperd. Het Lochem Pop Festival is 
mijn vroegste herinnering. Daar tre-
den al redelijk vroeg (rond 1970) al-
lerlei bluesbands op,  niet alleen uit 
eigen land, maar ook uit Engeland 
en de USA.
Oude bluesartiesten uit de USA 
proberen nog een graantje mee 
te pikken van de hoogtijdagen uit 
de jaren vijftig en zestig. Het genre 
wordt minder populair, maar in de 
provincie worden dat soort arties-
ten nog graag gezien. Voorbeelden 
uit de USA zijn Sonny Terry/Brownie 
McGhee, Robert Pete Williams, Fred-
die King, Bo Diddley en Chuck Berry 
(eigenlijk meer rock ‘n roll). Daar-
naast krijgen Engelse en Hollandse 
blues artiesten ook een podium in 
Lochem: John Mayall, Climax Blues-
band, Matchbox, Nine Below Zero 
uit de UK en Livin’ Blues, Rob Hoeke, 
Bintangs, Q 65 etc. uit ons land, zijn 
graag geziene gasten.

Optredens en  locaties in de Ach-
terhoek
In mijn herinnering is blues altijd 
populair geweest in de Achterhoek: 
ieder groot of klein dorp heeft in die 
tijd zijn uitgaanscentrum waar met 
enige regelmaat bluesbands optre-
den. Bekendste gelegenheid is wat 
mij betreft zaal De Vos in Westen-
dorp, waar al zo’n 25 jaar jaarlijks 
een bluesfestival wordt georgani-
seerd. Hier spelen veel bekende bui-
tenlandse bands als Dr. Feelgood, 
Nine Below Zero, Bill Wyman & The 
Rhymz Kings, Mick Taylor, Chris Ja-
ger, Blues’n Trouble, Little Willie Lit-

tlefield, Tail Dragger en Nederlandse 
artiesten als Cuban Heels, Oscar 
Benton, et cetera. De laatste jaren 
komen er ook meer lokale bands op 
het podium: onder andere Donner-
wetter, Bas De Haan, Ralph de Jong. 
Das lijkt me een goede ontwikkeling. 
Aan de rand van de Achterhoek 
heb je jaarlijks een bluesavond in 
het COC in Duiven, waar ongeveer 
vijftien jaar lang grote namen hun 
opwachting maken: Ian Siegal, Da-
vid Gogo, Cuban Heels, Veldman 
Brothers, Ted Oberg, Philippe Sayce 
etc. Dit jaarlijkse festival krijgt helaas 
geen vervolg de laatste paar jaar. 
Nog wat langer geleden, in de jaren 
‘80, zijn op de Nevelhorst te Didam 
altijd goede bluesbands te bewon-
deren: Rory Gallagher, Dr. Feelgood 
en Binberg (wie kent ze nog?).
Doetinchem heeft zijn City Blues 
in de jaren negentig. Veelal lokale 
bluesbands maken hier hun op-
wachting. Bands als Bar & Booze, 
Devereaux, Oxx Band en een (her-)
incarnatie van Treshold spelen de 
pannen van het dak in Merlijn en an-
dere cafés.

Festivals in de Achterhoek en nog 
meer locaties
Naast het Lochem Popfestival 
ontstaan er in de loop van de ja-
ren zeventig wat meer festivals; in 
Markelo is  er in die jaren een klein 
maar sfeervol festivalletje, met veel 
blues- en rockbands, voornamelijk 
uit eigen land. Denk hierbij aan Li-
vin’ Blues, Long Tall Ernie met Jan 
Rietman et cetera.
Hunten Popfestival heeft al 27 jaar 
lang altijd goede bluesbands in het 
programma, hoewel dit festival niet 
specifiek een bluesfestijn is. Ik herin-
ner me bands als Walter Trout, Omar 
& The Howlers, Jo Harman, The Ho-
ax en Shakin’ Godspeed.

Daarnaast zijn er naast op de bo-
vengenoemde locaties nog veel 
meer kroegen en uitgaanscentra 
waar de afgelopen ongeveer 45 jaar 

bluesbands hun opwachting maken. 
De Achterhoek was en is met recht 
‘bluesminded’. Ieder kroegje wil 
graag blues programmeren, omdat 
het een goede voedingsbodem is 
voor het Achterhoekse publiek.
Aan het Oerkracht Festival, het Ar-
row Rock Festival en de Zwarte Cross 
zou ik tenslotte nog een apart artikel 
kunnen wijden: hier zijn legio (inter)
nationale bluesbands voor het voet-
licht getreden. Het zijn er helaas te 
veel om hier op te noemen.
Als laatste vermeld ik een opsom-
ming van overige ‘blues’ gelegen-
heden die in mijn herinnering opko-
men: Flophouse Toldijk, Zaal Hee-
zen Steenderen, Zaal Jansen Hoog 
Keppel, Het Hemeltje Ulft, I’varca 
Lintelo, Buitensoos en de Barak in 
Zutphen, Harlekijn en Het Slofke/De 
Zaak in Lichtenvoorde, Cafe Pan en 
Pakhuus te Silvolde, Cocagne en de 
De Dru in Ulft, Cafe Schiller in Aal-
ten, Radstake in Heelweg, Cafe Den 
Diek/Plok en de Markthal in Didam, 
Schouwburg Amphion, de Markthal 
en Merlijn in Doetinchem, Eucalypta 
Winterswijk, Studio RTV-Oost in Zel-
hem, Cafés De Buurvrouw en Pam 
in Groenlo en de Arena in Dinxperlo. 
Er zullen ongetwijfeld nog veel meer 
blueskroegen zijn geweest; boven-
staande ‘tenten’ herinner ik me in 
ieder geval nog.

Ontwikkelingen van de blues in re-
cente jaren
Om een nog beter beeld van de blues 
in de Achterhoek te krijgen heeft Be-
hind The Corner een ‘jongere’ mu-
zikant gevraagd om zijn visie op de 
ontwikkeling van de blues in onze 
regio te geven. Dit gebeurt tijdens 
een interview in een mooi bruin café 
en met een goed glas Grolsch erbij. 
Betreffende muzikant is Pieter Hol-
kenborg van de bands Automatic 
Sam en Ten East. Hiervoor speelde 
hij ook in Shakin’ Godspeed en wat 
andere projecten. 

Lees verder op www.popmag.nl

BLUES EN DE ACHTERHOEK:

EEN GOED HUWELIJK 

Pieter Holkenborg (rechts) in actie met Ten East. Foto: Martine Siemens

Verder in het Behind the Corner Popmagazine

• Kippenhokblues - Column van Hans Mellendijk
• Drummerstok met Rick Reijntjes - door Mike Visser
• Behind the Release: Evelien Scheers, Projection, Orange Maplewood 

en Jackie Please
• Familiefestival Weidepop biedt podium aan lokale bands - door Mein-

dert Bussink
• Bands gezocht! Optreden voor asielzoekers in de Kruisberg? - door 

Meindert Bussink



Popcoalitie Achterhoek zet zich in 

voor de Achterhoekse popcultuur

Door Meindert Bussink

Behind the Corner Popmagazine 
bestaat deze maand één jaar. In 
het afgelopen jaar werden in twaalf 
edities bijna honderd artikelen 
over de Achterhoeks popcultuur 
gepubliceerd. Met achtergronden, 
opinie, columns en online zonder 
advertenties brengen enthousiaste 
journalisten maandelijks de Ach-
terhoekse popcultuur vrijwillig in 
kaart. Een selectie van de artikelen 
verschijnt tevens in de 180.000 huis-
aan-huis-bladen van Achterhoek 
Nieuws. Een mooie zichtbaarheid 
en erkenning voor die succesvolle 
en waardevolle popcultuur. Met het 
eveneens vorig jaar gelanceerde 
lidmaatschap steunen leden de re-
dactie en kunnen zij zelf op vertoon 
van de Behind the Corner-ledenpas 
korting krijgen op toegangskaart-
jes van optredens of concerten, of 
bij de aanschaf van instrumenten, 
LP’s of CD’s, de huur van een oe-
fenruimte, muzieklessen en meer. 
Op deze manier lukt het Behind 
the Corner stapje voor stapje om 
zich structureel in te zetten voor de 
Achterhoekse popcultuur, maar er 
ontbreekt nog iets.

In de Achterhoek ontbreekt regio-
brede en structurele ondersteuning 
van popmuzikanten. Als je les heb 
gehad bij de muziekschool ben je 
indirect natuurlijk gesteund, maar 
heb je zelf de weg als muzikant be-
wandeld dan ontbreekt daar een 
directe steun. Uiteraard profite-
ren muzikanten van het spelen op 

gesubsidieerde podia en in com-
petities, maar in andere regio’s in 
het land zie je meer directe steun 
voor de muzikanten in de vorm van 
bandcoaching en optredens. Wat 
de Achterhoek bijvoorbeeld mist, 
is een regionale popkoepel zoals 
je die in andere delen van het land 
wel ziet. Ook landelijke initiatieven 
die van waarde zijn voor de popcul-
tuur weten hun weg niet altijd tot 
diep in de Achterhoek te vinden. De 
lokale initiatieven die er zijn, zijn 
fantastisch en die brengen we met 
Behind the Corner Popmagazine 
sinds vorig jaar ook stapje voor 
stapje in kaart, maar ze zijn vaak 
nog te versnipperd. Zou met een 
grote paraplu de zon niet nog meer 
gaan schijnen voor de al zo succes-
volle Achterhoekse popcultuur?

Ik was blij met tien of vijftien man, 
maar op dit Facebook-berichtje 
kwam op de warme zondagmiddag 
25 oktober 2015 maar liefst veertig 
man en een paar vrouwen af. “Be-
hind the Corner wil met de Popco-
alitie Achterhoek een eerste stap 
zetten om programmeurs, organi-
satoren van festivals, cultuurwet-
houders en andere ondernemende 
figuren van de Achterhoeks popcul-
tuur op een informele manier bij 
elkaar te brengen. Allereerst om 
elkaar beter te leren kennen, maar 
ook om informatie uit te wisselen 
over plannen, mogelijkheden en 
obstakels.”

Er werd een paar uur gesproken 
tot de ramen besloegen en het tijd 
werd voor bitterballen en bokbier, 
maar niet voordat ik alle aanwezi-
gen had vastgelegd op de gevoelige 
plaat. Begin november verschenen 
deze foto’s inclusief achtergrond-
info over wat iedereen doet en al 

gedaan heeft in en voor de Ach-
terhoekse popcultuur op www.
behindthecorner.nl/popcoaltie. 
Belangrijk was ook de vermelding 
wat iedereen in de toekomst nog 
zouden willen en kunnen bijdragen. 

De eerste stappen om de Achter-
hoeks popindustrie in kaart te 
brengen zijn gezet. Tijdens de bij-
eenkomst spreken we af dat ik in 
kleine groepjes de mogelijkheden 
en wensen verder verken om hen 
en de muzikanten op lange termijn 
te kunnen laten profiteren van el-
kaars kennis, ervaringen en net-
werk. Na een kleine bijeenkomst 
begin dit jaar tijdens het Gronings 
Eurosonic met de daar aanwezige 
Achterhoekse popindustrie, volgen 
nog een aantal gesprekken met on-
der meer Johan Godschalk, John 
Haverdil, Erik Hagelstein, Erik Ra-
maker, Bert Messing, Eelco Walra-
ven, Gino van Zolingen en Richard 
Jongetjes.

Ook in de komende tijd ga ik het ge-
sprek weer aan met niet alleen de 
aanwezigen van de eerste bijeen-
komst, maar ook andere geïnteres-
seerden die zich blijven melden. De 
insteek is telkens: hoe kunnen we 
kennis delen en krachten bunde-
len, een structuur opzetten en part-
ners vinden, draagvlak creëren en 
uiteraard ook de benodigde finan-
ciële middelen en juiste personen 
vinden. Iedereen die zich net als de 
Popcoalitie Achterhoek (PA) voor de 
Achterhoekse popcultuur wil inzet-
ten, is van harte welkom om mee 
te denken, praten en doen bij dit 
groeiende samenwerkingsverband 
van enthousiaste professionals uit 
de Achterhoekse muziekindustrie. 

Nu concreet. De Popcoalitie Ach-
terhoek richt zich op vier doelgroe-
pen, zes thema’s en gaat op zoek 
naar regionale aanspreekpunten 
die een sleutelrol vervullen in de 
lokale muziekscene. De doelgroe-
pen zijn 1. de amateurmuzikanten, 
2. de muziekindustrie en professio-
nele muzikanten, 3. beleidsmakers 
en fondsen en 4. de liefhebbers. De 
thema’s zijn onderwijs, marketing, 
programmering, techniek, organi-
satie en financiën. 

Samen inventariseren we de be-
hoeften bij de vier doelgroepen en 
kijken we hoe we in eerste instantie 
heel concreet bij bestaande events 
kunnen ‘aanhaken’ met bijvoor-
beeld clinics, advies of door online 
informatie te delen. De Achterhoek-
se Bandcompetitie en de Dag v/d 
Achterhoekse Popmuziek zijn de 
eerste concrete voorbeelden waar 
Popcoalitie Achterhoek zichtbaar 
zal zijn. Ben jij of ken jij een regiona-
le sleutelfiguur met een proactieve 
houding? Heb jij een helder beeld 
van wat zo iemand nodig en te bie-
den heeft? Bij welke events zouden 
we kunnen aanhaken? Stuur dan 
een mail naar meindert@behind-
thecorner.nl of kijk voor meer infor-
matie en vul ook het formulier in op 
www.behindthecorner.nl/popcoali-
tie. Geen zin of tijd om actief mee 
te denken? Word dan gewoon lid en 
steun zo de initiatieven van Behind 
the Corner en profiteer zelf van di-
verse kortingen.

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542

grootste

Ledenkortingen 
voorjaar/zomer 2016 
Updates zie s.v.p. website. 
Zo 3 april - 8 
DRU popzaal, Ulft  
Local Heroes: Evelien / The 
Bree / Holymen 
—-  
Za 30 april - 17  
DRU popzaal, Ulft  
King of the World 
—- 
Za 21 mei - 15 
Muzikantendag Amsterdam 
Demospreekuren, clinics en 
panels. Q-Factory. 
—- 
Za 21 mei - 8 
DRU popzaal, Ulft 
Albumpresentatie Boetners  
—- 
30x Za 7 / Zo 8 mei - 17,50 
Hootchiekoe, Varsseveld 
DeWolff / Tony Spinner / Old 
Ni-js / Leif de Leeuw +25 acts 
—- 
5x Vr 12 + Za 13 aug - 45,- 
Huntenpop, Ulft 
Golden Earring, Kovacs 
Nielson, Lucas Hamming, Peter 
Pan Speedrock. 
====== 

Voordeel = 110,50

Leden 
hebben 
voordeel 
én de Achterhoekse 
popcultuur steunen?  
Word lid voor slechts 1 
per week, jaarlijks betaald. 

behindthecorner.nl/
lidworden 
Krijg korting met je 
ledenpas bij (steeds meer) 
Achterhoekse podia, 
festivals, kroegen, 
docenten, muziekwinkels, 
oefenruimtes etc..

Behind The Corner Radio
Om de verhalen over de Achter-
hoekse popcultuur niet alleen in 
woord en beeld te brengen, begint 
Behind the Corner vanaf 1 mei 
2016 een online radiostation met 
24/7 Achterhoekse popmuziek en 
de muziek van de inspiratiebron-
nen van Achterhoekse muzikan-
ten. Ook worden er interviews ge-
houden met bands, muzikanten, 
programmeurs, politici, onderne-
mers en andere initiatieven. 

Sessies & uitzenden op locatie 
Behind the Corner radio zal ook 
unieke sessies opnemen én uit-
zendingen gaan maken bij diverse 
Achterhoekse festivals en eve-
nementen waaronder bij Bevrij-
dingspop Achterhoek (5 mei Zut-
phen) en Hootchiekoe festival (7 
en 8 mei, Varsseveld). 

Lancering 15 mei DRU Cultuurfa-
briek Ulft
De officiële lancering van Behind 
the Corner radio is zondag 15 
mei vanaf 14:00 uur met diverse 
gasten en live muziek in een live 
gestreamde uitzending vanuit de 
DRU Cultuurfabriek in Ulft.

Jouw muziek in de playlist?
Bands en muzikanten die ge-
draaid willen worden kunnen hun 
muziek inzenden voor de play list 
van Behind the Corner radio.
Ga hiervoor naar www.behindthe-
corner.nl/uploaden en vul de ge-
gevens zoals de titels van de num-
mers, de bezetting van de band 
etcetera in.
Verstuur vervolgens het artwork 
en de mp3’s via WeTransfer.

Behind The Corner Webshop
Een ander nieuw initiatief van Be-
hind the Corner is de webshop. 
Achterhoekse muzikanten kunnen 
hun fans vanaf april 2016 eenvou-
dig hun LP’s, cd’s, dvd’s of mer-
chandise aanbieden en via iDEAL 
laten betalen in de Behind the 
Corner Webshop. Heb jij nog dozen 
met CD’s op zolder of in de schuur? 
Ga dan ook (weer) verdienen aan je 
muziek en merch en steun meteen 
de Achterhoekse popcultuur! 

In de shop
Ga naar www.behindthecorner.nl/
uploaden en vul je contactgege-
vens en andere informatie in zoals 
de verkoopprijs, verzendkosten, 
tracklist, de voorraad etcetera en 

verstuur daarna het artwork en de 
mp3’s via WeTransfer. Vervolgens 
ontvang je van iedere bestelling
een mail en verstuur je zelf het pro-
duct naar jouw klant of fan. Behind
the Corner rekent 30% per verkocht 
item en keert maandelijks uit.

Voordelen
Via de Behind the Corner webshop
breng je jouw muziek onder de aan-
dacht in de hele Achterhoek en je
kunt je fans eenvoudig online laten
betalen via iDEAL. Tot slot steun je 
niet alleen jezelf, maar ook de Ach-
terhoekse popcultuur en Behind 
the Corner met initiatieven zoals
het popmagazine, de webshop en 
het radiostation.

De eerste Popcoalitiebijeenkomst  was erg goed bezocht. Foto: BTC



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.

Productieplanner m/v

Is het jouw ambitie om het productieproces goed te 

laten verlopen? Zie jij een uitdaging in het plannen van 

personeel en materiaal? Dan zoeken wij jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden? 

Als productieplanner zorg je voor een optimale productieplanning 

die realistisch en uitvoerbaar is. Jij zorgt ervoor dat orders op tijd 

geproduceerd worden. Dit kunnen kleine orders zijn, maar ook 

grote orders tot 500.000 stuks. Je bewaakt en beheert de voorraad 

van verpakkingen en kruiden. Het is belangrijk dat de voorraad 

juist is zodat de korte levertijden gehaald worden. Dit moet echt 

een sport voor je worden! Naast de productieplanning, maak je ook 

de personeelsplanning. Het aantal mensen waar jij de planning 

voor maakt varieert van 25 tot 55 personeelsleden. Ook valt er één 

vrachtwagen onder de planning.

Logistiek Medewerker m/v

Werk jij zelfstandig en wil jij logistieke processen in 

kaart brengen en optimaliseren voor een bedrijf waarbij 

maximale kwaliteit voorop staat?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als logistiek medewerker ben jij verantwoordelijk voor de logis-

tieke processen binnen het magazijn. Je zorgt voor de ont-

vangst, opslag, voorbereiding en distributie van goederen. De 

binnenkomende goederen controleer je op juistheid en kwaliteit 

en registreert ze in het softwaresysteem SAP. De uitgaande orders 

controleer je aan de hand van de orderbevestiging op volledigheid 

voordat deze (internationaal) verzonden worden. Daarnaast laad 

en los je vrachtwagens met behulp van een hef-/reachtruck. Hierbij 

ben je verantwoordelijk voor het ordelijk en overzichtelijk houden 

van het magazijn. Het is belangrijk dat je kennis hebt van Lean 

management. Er wordt van je verwacht dat je actief mee denkt over 

het optimaliseren van de logistieke processen. Het gaat om een 

zeer zelfstandige functie, dus wij zoeken naar een kandidaat die 

het verantwoordelijkheidsgevoel heeft om dit goed op te pakken.

Productiemedewerker m/v

Wil jij ervaring op doen in een technische omgeving en 

ben jij op zoek naar een tijdelijke functie? Dan zoeken wij 

jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als productiemedewerker bij onze opdrachtgever bedien je ver-

schillende machines. Het gaat om seriematig werk. De kandidaat 

die wij zoeken beschikt over een goed concentratievermogen, en 

kan zich langdurig richten op één taak.

Operator m/v

Beschik jij over een ruim technisch inzicht en wil je graag 

bij een bedrijf werken waar je veel kunt leren?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als operator bewerk je metaal met behulp van diverse machines 

die je zelf instelt en bedient. Je voert de instellingen in op de com-

puter, waarna het programma wordt verstuurd naar de machine. 

Eigen inzicht en meedenken is in deze functie erg belangrijk. Ook 

ben je verantwoordelijk voor het nauwkeurig afwerken van het 

eindproduct. Jouw oog voor kwaliteit is hierbij van groot belang.

Timmerman m/v

Sla jij de spijker op zijn kop en wil je 

bouwen aan je toekomst? Dan ben jij 

de timmerman die wij zoeken!

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Je verricht vakkundig werkzaamheden op 

nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudspro-

jecten in bestaande woningen en andere 

gebouwen. Je denkt mee met de uitvoerder of 

voorman over de organisatie van het werk en 

ondersteunt hem in de uitvoering.

www.sebo-personeelsdiensten.nl

IJSSELMUIDEN:
Grafhorsterweg 2a
Tel. (038) 33 22 888

BALKBRUG:
Coevorderweg 46b
Tel. (0523) 820 330

NIJKERKERVEEN:
Amersfoortseweg 130b
Tel. (033) 82 00 330

MARKELO:
Grotestraat 34a
Tel. (0547) 214 008

Wij zijn dringend
op zoek naar:
• Metselaars 
• Voegers
 Salaris volgens bouw  CAO. 
Bij gebleken geschiktheid behoort een vast  
dienstverband tot de mogelijkheden.

Schrijf je nu in d.m.v. het 
sollicitatieformulier op onze 
website of kom langs op 
één van onze vestigingen.

Wij zoeken 
aanpakkers!

Sebo Personeelsdiensten is dé 
uitzendorganisatie wanneer het 
om gemotiveerde aanpakkers 
gaat. Dagelijks zetten wij ons in 
voor de land- en tuinbouw, bouw, 
infra, groen en transportsector. 
Sebo staat voor no-nonsense, 
persoonlijk, slagvaardig en altijd 
bereikbaar. Door onze kennis en 
ervaring, weten wij haarfi jn de 
juiste kandidaten te selecteren 
voor uw werk. Wij vinden het 
belangrijk dat onze medewerkers 
met een gezonde drive en oprechte 
interesse hun werkzaamheden 
uitvoeren. 

Sebo Personeelsdiensten hecht 
veel waarde aan professionaliteit 
en betrokkenheid. Certifi ceringen 
als NBBU, NEN4400-1 en VCU 
tonen dit aan. Wij stimuleren al 
onze medewerkers om het VCA 
diploma te behalen en daarnaast 
leiden wij onze medewerkers 
telkens breder op, om zo altijd een 
toegevoegde waarde te kunnen 
zijn voor onze opdrachtgevers. 
In deze samenstelling zijn 
wij een betrouwbare partner 
voor uitzendkrachten en 
opdrachtgevers. 

Bent u op zoek naar werk of zoekt 
u een gedreven medewerker in 
uw bedrijf? Bel ons dan voor meer 
informatie.  

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

VLOOIENAMARKT
DOESBURG

Zondag 24 april
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL BEUMERSKAMP

Breedestraat 39

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

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

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

Tandprotheticus

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

Hospice Zutphen

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

Tandarts:

9 - 10 april, G.W.Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Bronckhorst

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

Calamiteiten gemeente

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

Wmo-hulpmiddelen

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

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

Dierenkliniek Zutphen

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

Dierenkliniek Bronckhorst

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

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

Stichting Sutfene

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

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

Sensire thuiszorgwinkels

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 

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

Buurtzorghuis Warnsveld

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

Sociale teams Bronckhorst

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

Stichting Welzijn Vorden

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

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

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi

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

Annie Mokkink-Kasteel

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

Overig
VVV-kantoor

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

Marlies Meenks

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

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

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

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 10 april, 10.00 uur, Voorganger: ds. J.T. Landman uit Ruurlo.
Zondag 10 april: Kapel in de Wildenborch - 10.00 uur, 
Voorganger: mevr. J. Ruiterkamp, Collecten in de drie diensten: 
1e C: Stichting Vluchteling; 2e C: Eredienst & pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 10 april- Dorpskerk - 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. A. Sies uit Neede
Zondag 10 april: Kapel in de Wildenborch - 10.00 uur, 
Voorganger: mevr. J. Ruiterkamp, Collecten in de drie diensten: 
1e C: Stichting Vluchteling; 2e C: Eredienst & pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 10 april, 10.00 uur, Voorganger: Ds. T. Wiersum, Kerkdienst, 
Gezinsdienst, Kinderoppas: Mariko Heuvelink, Collectes, giften, acties: 
college van kerkrentmeesters.

R.K. kerk Vierakker

Zondag 10 april, geen viering. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 10 april, 9.30 uur, Woord en Communieviering, vg. werkgroep. 

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.

Kringloop de Boedelhof, 
Enkweg 17b in Vorden. Di. 
t/m vrij. 9.00-17.00 uur, zat. 
9.00-16.00 uur. Laatste zater-
dag v/d maand magazijnver-
koop. Inboedels, huisraad, 
bruin en witgoed als ook ge-
woon elektrische app. (heel 
of defect), kleding, boeken 
en speelgoed kunt u bij ons 
inleveren of op afspraak 
laten ophalen. Tel. 0575-
555456.
   

Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Goossens, tel. 06 - 21 92 
23 08. Alleen op afspraak.
   

T.k. nw. tapijttegels meer 
dan 100 verschillende kleu-
ren/motieven vanaf 0.90 p/
tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.
   

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen.

   

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

Boerderijwinkel Groot Bran-
denborch met (h)eerlijk 
vlees, zuivel en groente, veel 
van eigen erf.Ma, woe, en 
vrij. van 10-16 uur en za. van 
10-14 uur Brandenborchweg 
1, Vorden.
   

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   

LET OP!! REPAIR CAFÉ, zat. 9 
april, 10.00 -12.00 u. Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6, 
Vorden.
   

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

K I P P E N M E S T K O R -
REL het beste voor uw 
gazon,groente,fruit  en 
siertuin per zak 5 euro 6 
zakken(90kg) 25 euro Mors-
dijk 2 Ruurlo 0612971503.
   

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

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 6 april Courgette-muntsoep/Zigeuner spies met 
                                        aardappelen en groente
Donderdag 7 april ½ Haantje met patat, appelmoes en 
                                        rauwkostsalade/Apfelstrudel met slagroom
Vrĳdag 8 april Chinese groentesoep/Zalmfilet met dillensaus, 

aardappelen groente
Zaterdag 9 april Italiaanse cordon bleu met aardappelen en 

groente (alleen afhalen of bezorgen)
Maandag 11 april    Gesloten
Dinsdag 12 april      Wiener Schnitzel met frieten en 
 rauwkostsalade/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

Ervaring met houtskeletbouw is een pre. 
Goede voorwaarden. 
Schoolverlaters kunnen ook reageren. 



Aanbiedingen alleen a.s. vrijdag geldig

Uw   dealer:

actie loopt t/m 10 april 2016

ZONNESCHERM

V289-Copa nu
met 

Gratis 
T.W.V. €200,-

MOTOR*

*  Kijk voor de actievoorwaarden 
op www.verano.nl/actie

BUITENLEVEN | BUITENZONWERING | ROLLUIKEN | GARAGEDEUREN | RAAMDECORATIE

www.verano.nl
11820111-160329

Torenallee 8

6999 DD Hummelo

Tel:  0314 -  389 393

Fax:  0314 -  382 164

www.zonweringachterhoek.nl

shop@zonweringachterhoek.nl

OUDE HOLLANDER
1 jaar oude Beemster zeer smeuïg

met zout stip!
Deze week € 10,95 per kilo

BELEGEN KOMĲ N
Volvet romig en goed gevuld

Geen € 9,50 maar € 7,95 per kilo!

HOLLAND KAASCENTRUM
De lekkerste kaas vers van het mes

Volkoren zonnepit 
 3 voor € 3,50
Zonnepit of  
meergranen
 3 voor € 5,00
Witte of bruine puntjes 
 3 zakken € 3,00
Super mergpijpen 
 10 voor € 5,50
Puddingbroodjes 
 4 voor € 3,00

Bij inlevering van deze aanbieding

250 gram pinda’s voor € 0,50
bij aankoop vanaf € 6,00 aan producten

Peter Hondebrink FOOD

Uit Südtirol
heerlijke fuji’s 
 4 kilo 5,98
Honingzoete
pitloze druiven
 kilo 2,98
Hollandse malse
Krop sla
 2 kroppen  0,98
Grote maat 
kiwi’s
 10 stuks 2,98 
Exoot van de week!

zoete aardappels/bataat 
heerlijk om mee te stoven, grillen, wokken en koken   kilo 1,98 

Deze week:


