
Voor de tiende keer openen kunstenaars, 
galeriehouders en (gelegenheid)
kunstlocaties hun deuren. B  15

Het tekenen van het officiële huurcontract was woensdag 6 april weer een nieuwe stap richting de realisatie van Van Sinckel in Vorden. Foto: Bernadet te Velthuis

Van Sinckel krijgt steeds meer vorm
VORDEN - Met al zestien deelne-
mende ondernemers vordert de 
ontwikkeling van Van Sinckel 
gestaag. De nieuwe zaak aan de 
Dorpsstraat in Vorden gaat van 
start in het weekend van 30 april 
en 1 mei. En dat is precies vol-
gens planning.

Door Luuk Stam

Het tekenen van het officiële huur-
contract was afgelopen woensdag 
weer een nieuwe stap richting de 
realisatie van Van Sinckel in Vor-
den. Het idee om in de voormalige 
winkel van Sueters aan de Dorps-
straat winkelruimte voor kleine 
ondernemers en werkruimte voor 
zzp’ers te creëren, krijgt steeds 
meer vorm. In het openingsweek-
end van zaterdag 30 april en zon-
dag 1 mei zal de kassa voor het 
eerst gaan rinkelen. Het gehele 
weekend houdt Van Sinckel dan 

open huis. Genodigden kunnen al 
op 29 april een kijkje komen ne-
men. Het pand waar Van Sinckel 
in gaat huizen, heeft al een flinke 
metamorfose ondergaan. Zo is er 
een duidelijke afscheiding gecre-
eerd tussen wat winkelruimte en 
wat werkruimte moet worden. Al 
zal die werkruimte voorlopig leeg 
blijven. “We starten eerst met het 
opzetten van de winkel”, legt Riske 
Legtenberg uit. Zij zal hier straks 
het vertrouwde gezicht worden. 
“We hebben steeds een openings-
datum in ons hoofd gehad. En die 
gaan we halen.”

Een maquette toont hoe de nu 
nog vrij lege ruimte er eind deze 
maand uit moet zien. Dan hebben 
verschillende ondernemers uit 
de regio hier hun waar uitgestald. 
Daaronder bier van brouwerij Ro-
denburg, thee van Barn16, speel-
goed van Eigenwijz, brocante van 

Riekje. “De winkel is opgebouwd 
in verschillende clusters”, legt Mar-
tien Pater uit. “We hebben een deel 
met ambachten en food en een 
deel met lifestyle en kleding.”

Pater is voorzitter van de stichting 
Van Sinckel. Waar Riske Legten-
berg verantwoordelijk wordt voor 
de dagelijkse gang van zaken in 
de winkel verzorgt de stichting al-
les wat er daaromheen bij komt 
kijken. Van Sinckel is nog op zoek 
naar twee bestuursleden. “Er moet 
nog veel werk verricht worden”, laat 
Martien Pater weten. “De onderne-
mers komen hier allemaal voor mi-
nimaal een jaar dus de basis is er.”

De initiatiefnemers konden de af-
gelopen maanden al op heel wat 
hulp rekenen. “Veel mensen heb-
ben zich spontaan aangemeld”, 
vertelt Legtenberg. Zo heeft Van 
Sinckel naast een maquette inmid-

dels ook een website en een logo. 
En een complete Vordense wie-
lerploeg komt binnenkort helpen 
schilderen. Het past perfect bij het 
idee dat Van Sinckel wil uitstralen. 
Dit moet een ontmoetingsplek van 
ondernemende mensen worden. 
“Het gaat elkaar versterken”, zo is 
de overtuiging van Legtenberg en 
Pater.

Het doel is om met hun initiatief 
de vitaliteit en aantrekkelijkheid 
van Vorden te bevorderen. En dat 
gaat verder dan het opvullen van 
een leegstaand pand. “Wij hebben 
niet het idee dat we hier even de 
leegstand gaan oplossen”, herhaalt 
Pater zijn woorden van enkele 
maanden geleden. “Maar wij laten 
wel zien dat we er samen wat aan 
kunnen doen. Als je ergens energie 
en tijd in steekt en de goede men-
sen bij elkaar vindt, dan is er veel 
mogelijk.”

   

‘De Vordering’ bereidt jubileum voor
VORDEN - Basisschool ‘De Vorde-
ring’ is gestart met de voorberei-
dingen voor het jubileumfeest in 
verband met het 40-jarig bestaan. 
De verschillende feestelijkheden 
vinden plaats in de week van vrij-
dag 20 mei tot en met 27 mei 2016.

Op vrijdag 20 mei wordt gestart 
met enerzijds de uitgave van een 
flinke jubileumschoolkrant, met 
uiteraard veel herinneringen en 
anekdotes, en anderzijds ‘s avonds 
een reünie voor oud-leerlingen en 

oud-leerkrachten. Een spetterende 
disco voor de leeftijdscategorie van 
13 tot 17 jaar ontbreekt hierbij na-
tuurlijk niet.

Daarna volgt een hele week die 
bol van de activiteiten staat voor 
de huidige leerlingen met onder 
andere een super galavoorstelling 
op woensdagochtend 25 mei. De 
verschillende werkgroepen die de 
activiteiten voorbereiden zijn in-
middels begonnen en verwachten 
veel respons van alle Vordenaren 

die ‘De Vordering’ een warm hart 
toedragen.

Kent u oud-leerlingen van onze 
school? Attendeer hem/haar dan 
alstublieft op de reünie-avond! 
Opgeven voor deze avond kan via 
de website. Hier is een speciale 
pagina aangemaakt voor de jubile-
umweek.
   

 ■ www.devordering.nl

 

Cycling Team 
Vorden steunt 
Zwembad In de 
Dennen
VORDEN - Op zondagmiddag 22 
mei van 13.00 uur tot 17.00 uur is 
er een Spinningmarathon op het 
marktplein aan de Dorpsstraat 
in Vorden. De opbrengst van de-
ze jaarlijkse spinningmarathon 
komt ten goede aan zwembad In 
de Dennen. 

Het zwembad In de Dennen te 
Vorden staat op het punt haar 
deuren weer te openen. We kijken 
allemaal uit naar warmer weer om 
met de kinderen te gaan zwem-
men of gewoon een lekker baantje 
te trekken. Maar hoelang kan dat 
nog? Het zwembad heeft uw steun 
nodig om de kosten voor het ko-
mend seizoen op te kunnen bren-
gen.

Cycling Team Vorden helpt daarbij 
en daarom komt de opbrengst van 
de jaarlijkse spinningmarathon 
ten goede aan het zwembad. Er 
zijn verschillende mogelijkheden 
voor deelname, zo kan men kiezen 
om één, twee, drie of zelfs vier uur 
te spinnen! 
   

 ■ Lees verder op pagina 3

Concours 
Hippique
De terreinen voor Kasteel Vor-
den vormden afgelopen week-
einde het decor voor het jaar-
lijkse Concours Hippique van 
Rijvereniging en Ponyclub De 
Graafschap Vorden. Sanne van 
LR en PC De Graafschap won 
de Bixie-wedstrijd met haar 
pony Dipsy.
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Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61
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FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

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

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

UITVAARTVERZORGING

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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Wij gaan trouwen op zaterdag 23 april 2016 om 10.00 uur 
 in het gemeentehuis van Montferland, 

locatie Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te ‘s-Heerenberg.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 13.00 uur 
in de R.K. kerk H. Johannes de Doper te Keijenborg.

Wij nodigen u van harte uit op onze receptie van 
15.00 - 16.30 uur in café-restaurant Den Bremer, 

Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

Ons adres:
Wilhelminastraat 7
6942 BH Didam
0316 - 723413

Ceremoniemeester:
Frank Niesink
0314 - 641718

“de tank is leeg”

Onze DJ heeft ons verlaten, wij zijn blij 
dat verder lijden hem bespaard is gebleven 

en hij rustig is ingeslapen

Derk Jan Wolsink
hij mocht maar 58 jaar worden.

Harald en Annemarie
          Ismo
          Nina

2 april 2016
Snethlageweg 23
7255 CE Hengelo GLD

De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

“ ik ben tevreden…”

Wij zijn verdrietig om het overlijden van onze 
lieve, sterke en altijd positieve man, vader en opa 

JOHANNES JOZEPH 
SPITHOVEN

Hans
echtgenoot van 

Hendrina Wilhelmina Therisia
Spithoven-Hendricks-Franssen

In de leeftijd van 90 jaar.

Dankbaar zijn we dat hij thuis in zijn eigen 
vertrouwde omgeving in alle rust omringd 
door zijn naasten van ons is heengegaan.

 Vorden:  Diny Spithoven-Hendricks-Franssen

 Vorden: Harry

 Vorden:  Ria en Jos
   Bas
   Rik en Lisa
   Tom

 Steenderen: Lisette en René
   Isa
   Kiki

 Twello:  Hermien en Wim
   Luuk
   Thijs

 Vorden:  Jos †

 Deventer:  Yvonne en Kees

 Vorden: Annita en Rob
   Indy

Prins Clauslaan 13, 7251 AS Vorden.

De gezongen uitvaart en de begrafenis 
hebben plaatsgevonden.

Een speciaal woord van dank aan de 
medewerkers van buurtzorg team Veldzicht 

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

Moegestreden heeft hij de regie uit handen moeten 

geven.

 

Henk Huntink
 

Wij wensen Ans, Linda, Femke, Ruud en Jermaine 

heel veel sterkte.

Theo en Ans Huntink

Jeroen en Karin Huntink

Bedroefd geven wij u kennis dat toch nog onverwacht 
van ons is heengegaan in de leeftijd van 86 jaar 
onze lieve en zorgzame moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA 
HARMSEN-RUESINK

Riek
echtgenote van Hendrik Harmsen † 1979

* 12 mei 1929 † 6 april 2016

Ali en Hans
   Jan-Willem en Géne
   Annemarije en Ronald
Herman en Henny
   Thom en Karlijn
   Bob

Vorden, De Hackforterhof
Correspondentieadres: 
De Eiken 12, 7221 GK Steenderen.

Onze speciale dank gaat uit naar 
de medewerksters en vrijwilligers van 

De Hackforterhof voor de liefdevolle verzorging 
van moeder.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
dinsdag 12 april te Steenderen plaatsgevonden.

Geboren, 6 april 2016

 Charlie Harms
Charlie Joy

 
 Kleindochter van Wim en Henny Harms
  Bennie en Willemien Steenblik

 De trotse ouders zijn Rob en Inge

Jan Vermeerstraat 18, 7204 CM Zutphen
Tel. 06- 1588 0044 / 06 10140615

We zijn geschokt en verdrietig door het plotseling 

overlijden van onze  buurman en huisgenoot

Jan Koekkoek

We wensen Marijke, Brenda, Petra en de kleinzonen 

veel kracht en sterkte toe.

Frens en Gozien Lotterman

Vorden, 7 april 2016

†

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en zusje

 Lize
 
20 maart 2016
 

Dennis & Lotte, Tess en Niek 
Klein Haneveld

Kapelweg 2a
7233 SC Vierakker

Je was en blijft onze vriend

We hebben te vroeg afscheid moeten nemen van 

onze vriend

Henk Huntink

We zijn diep geraakt.

Henco en Tineke, Hans en Carin, Jan en Jolande, 

Ans, Marianne, Muriel en Fufu, Michiel en Liduin, 

Henk en Rie.



Boeiende hoogstaande ‘Cartoon Movie 
Music show’ Harmonie Vorden
VORDEN - “Boeiend, afwisselend, 
verrassend en hoogstaand.” Zo 
maar een paar kreten die zater-
dagavond in de pauze van het 
jaarlijkse Voorjaarsconcert van 
Harmonie Vorden uit de monden 
van het redelijk talrijke publiek in 
sporthal ‘t Jebbink waren op te te-
kenen.

Door Jan Hendriksen

Terwijl de supporters van het eer-
ste vrouwenteam van volleybalver-
eniging Dash opgetogen de sport-
hal verlaten druppelen de laatste 
belangstellenden voor het Voor-
jaarsconcert om iets voor acht uur 
de grote sportzaal binnen. Op een 
immens groot podium zitten de 
ruim zestig muzikanten startklaar. 
In zijn openingswoord schenkt 
voorzitter Wout Dekkers nog even 
aandacht aan de twee jubilarissen 
die tijdens de ledenvergadering 
zijn gehuldigd: Rachel Wichers 
voor haar 25-jarig lidmaatschap 
en Leila Bunkers die 12.5 jaar ver-
bonden is aan de vereniging. Ver-
volgens kondigt Dekkers aan dat 
het concert van Harmonie Vorden 
deze avond geheel in het teken zal 
staan van ‘Cartoon Movie Music’ 
nummers. Een bonte verzameling 
van zeer bekende melodieën van 
cartoons en tekenfilms. En dat 
blijkt een gouden keus. Maar niet 
alleen dat.

De bonte verzameling aan melo-
dieën uit diverse tekenfilms en se-
ries worden prachtig ondersteund 
met flitsende beelden uit de be-
treffende tekenfilms en series die 
op twee grote videoschermen, die 
schuin achter de muzikanten ston-
den opgesteld, werden vertoond. 
En dat levert een mooie interactie 
met het publiek op. Herkenbaar 
vallen de melodieën en beelden 
met elkaar in samenspraak. Maar 
dat was nog niet alles.

In aanloop naar diverse muziek-
stukken namen Jesse Makkink, 
Rutger Elbrink, Bart Tiessink en 
Pepijn Klein Lebbink van Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld het pu-
bliek op hun kenmerkende lu-
dieke en humoristische wijze ‘op 
hoog niveau’ mee naar de muziek-
stukken van zowel het harmonie-
orkest onder leiding van dirigent 
Berjan Morsink, het jeugdorkest 
onder leiding van Harry ten Brinke 
als de malletband/slagwerkgroep 
onder leiding van instructeur Pa-
trice van Schie. De slagwerkgroep 
van Harmonie Vorden die sinds 
september 2015 samenwerkt met 
de malletband van de Stedelijke 
Muziekvereniging Doetinchem 
(SMD) uit Doetinchem stond za-
terdagavond in Vorden voor het 
eerst gezamenlijk op het podium.

Solistisch
Walt Disney Fantasie, Alladin, The 
Pink Panter, The Flinstones, Ani-
maniacs. Looney Tunes en Bugs, 
de Smurfen, Beauty and the beast, 
Brother Bear, Jungle Book en In-
spector Gaget. Zo maar een korte 
opsomming van een aantal mu-

ziekstukken die voor de pauze ten 
gehore werden gebracht. Na de 
pauze daverde de ‘Cartoon Movie 
Music Show’ in een sneltreinvaart 
door. The Lion Kings, The Mup-
pets, Tijuana, Run Free, Stallion of 
the Cimarron en met als hoogte-
punt het solistisch optreden van 
Cleo Vlogman uit Vorden. Uit de 
animatiefilm ‘The Prince of Egypt’ 
zong de talentvolle Vordense zan-
geres, begeleid door het harmo-
nieorkest het muziekstuk ‘When 
you believe’ met als toegift het 
inmiddels wereldberoemde num-
mer ‘Let it go’ uit de Disney film 
Frozen. Kortom een muziekavond 
waarvan zowel het publiek als de 
muzikanten volop genoten.

Samenwerking
Aan het einde van het concert 
werden de dirigenten Berjan Mor-
sink, Harry ten Brinke en Patrice 
van Schie, Cleo Vlogman en de le-
den van Jong Gelre door voorzitter 
Wout Dekkers bedankt voor hun 
inzet en de goede samenwerking 
De voorbereidingen voor het Na-
jaarsconcert op 29 oktober zijn in 
volle gang. 

Spinningmarathon
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Er is de mogelijkheid om 
1 uur tot wel maximaal 4 uren spin-
nen. De deelname kosten zijn: 1 uur 
10 euro, twee uren 17,50 euro, drie 
uren 25 euro en vier uren 30 euro. 
Ook is het mogelijk uw sportieve 
prestatie te laten sponsoren. U bent 
van harte uitgenodigd de fietsers 
aan te moedigen en ter plekke een 
bedrag te doneren voor het zwem-
bad. Wilt u het zwembad helpen in 

haar voortbestaan dan is ieder be-
drag meer dan welkom. Het spin-
nen vindt plaats onder deskundige 
begeleiding van een instructeur. 
De fietsen en de instructeurs wor-
den geleverd door Indoor Sport 
Vorden. Alles met inspirerende en 
opzwepende muziek. Geniet van 
het samen spinnen en breng spon-
sorgeld bijeen voor het zwembad. 
Opgeven kan bij Indoor Sport Vor-
den of door een mail te sturen naar 
cyclingteamvorden@gmail.com.

   

65 jarig jubileum
Vrouwen van Nu Vorden
VORDEN - Op 20 april vieren de da-
mes van de Vrouwen van Nu afde-
ling Vorden hun 65 jarig jubileum. 
Het programma wordt verzorgd 
door het bestuur en is nog een 
geheim. Twee dames van de op-
richting van de afdeling, mevrouw 
Pelgrum en mevrouw Koning zul-

len ook aanwezig zijn. Het belooft 
een leuke avond te worden, die iets 
later afgelopen is dan de dames ge-
wend zijn.
   

 ■ vrouwenvannu.nl/vorden

VORDEN - Op 23 april verrast Ca-
pella Bronckhorst de liefhebbers 
van religieuze muziek met een 
wel heel ongewone mis. Het koor 
brengt die avond vanaf 20.00 uur 
(kerk open vanaf 19.30 uur) in de 
Dorpskerk van Vorden de Misa-
Tango van de Argentijn Martin 
Palmeri ten gehore.

Latijnse teksten op de ritmes van 
de tango begeleid door natuurlijk 
een bandonéon. De MisaTango 
wordt maar zelden in Nederland 
uitgevoerd. Dit wordt dus een 

avond die u niet mag missen. De 
Argentijnse componist Martin Pal-
meri werd in zijn werk beïnvloed 
door de muzikale folklore van Ar-
gentinië, met name de tango. Hij 
combineerde de muziek van het 
volk met universeel herkenbare, 
Latijnse, religieuze teksten.

Palmeri liet zich daarbij inspireren 
door het werk van zijn beroemde 
landgenoot Astor Piazolla. Tijdens 
de uitvoering zal naast de mis ook 
muziek van Piazolla worden uit-
gevoerd waaronder ‘Adios Noni-

no’ dat we kennen van de bruiloft 
van Willem Alexander en Maxima. 
Aan deze uitvoering werken naast 
het koor de volgende professio-
nele musici mee: mezzosopraan 
Mélanie Brilman, het Trio Tangata 
en het ensemble Ars Floreat. De 
leiding is in handen van dirigent 
Hans de Wilde. Kaarten kunnen 
besteld worden via onderstaande 
telefoonnummers.
   

 ■ 0575 55 25 42 ■ 06 20 57 21 80

Capella Bronckhorst swingt met
Argentijnse mis

Cleo Vlogman zorgde voor een verrassend solistisch optreden. Foto: Rob Schmitz. 

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

 

Activiteiten agenda
14 - 21 april Handwerken-Handvaardigheden 10.00 - 11.30 uur
14 april Inloopspreekuur gehoor aanmelden
14 mei Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Elke maandag Kaarten 14.30 - 16.30 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
Elke woensdag Stijldansen 14.00 - 16.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

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

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

IPAD CURSUS
Stichting Welzijn 
Vorden organi-
seert samen met 
Seniorweb cursus 
iPad. 

Vanaf 19 mei start in Vorden en 
17 mei in Hengelo de cursus. Er 
zijn maximaal 5 cursisten per les. 
De docenten, Gerrit Terpstra en 
Henk Roes, nemen de lesstof ple-
zierig met de deelnemers door. 
Dan blijkt dat er veel met een 
iPad gedaan kan worden zoals: 
mail versturen, het versturen van 
foto’s, surfen op internet enz. 
Te veel om op te noemen.

Voor informatie/aanmelden:
Henk Roes, tel. 06 2124 1984 of 
Willy Gotink, tel. 0575-553405 
(di/woe 9.00 – 11.00 uur) of 
w.gotink@welzijnvorden.nl

Meer bewegen voor 
ouderen in warm water!
U kunt op verschillende dagen in 

de week oefeningen doen in het 
warme water van therapie zwem-
bad Jansen van den Berg in Vor-
den. 

Wat kunt u verwachten?
- Diverse oefeningen in warm 

water onder begeleiding van 
onze MBVO docent.

- Onbelast oefenen waardoor u 
niet zo snel kans hebt op bles-
sures.

- Kleine groepen waardoor per-
soonlijke aandacht en tijd voor 
vragen/advies.

- Warm water van 34 graden°C.
- Op doen van sociale contacten.

Waarom bewegen in warm 
water?
Het is goed voor het behoud van 
uw lichamelijke mogelijkheden 
en het draagt bij aan een zolang 
mogelijke dagelijkse zelfstandig-
heid en fitheid.

Meer informatie: bel 551507 
of mail: info@jansenvdberg.nlCapella Bronckhorst verrast liefhebbers van religieuze muziek. Foto: PR

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 12 april 2016



VLEESWARENKOOPJE

Keurslager achterham, lekker 
bij de asperges

2E 100 GRAM HALVE PRIJS

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Lamsracks

375
100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Procureurlapjes 
(on)
gemarineerd

ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Tulp van 
bladerdeeg en 
beenham

200
per stuk

MAALTIJD IDEE

Italiaanse 
Groenteschotel

550
500 gram

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

Aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 16 april

VLIJTSTRAAT 11, DOETINCHEM  |  T. 0314-620372  |  
VERKOOP@CESARKOZIJNEN.NL  | WWW.CESARKOZIJNEN.NL  
OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:  
MAANDAG - VRIJDAG 9.00 - 17.00 UUR | ZATERDAG 9.00 - 13.00 UUR

MODERN BOUWEN OF AUTHENTIEK VERBOUWEN? 
WANNEER U KIEST VOOR KUNSTSTOF DAN 
KIEST U VOOR STIJLVOL, DUURZAAM EN 
ONDERHOUDSVRIJ. WIJ LEVEREN RAMEN, 
DEUREN EN (ROL)LUIKEN DIRECT UIT EIGEN 
PRODUCTIE: ABSOLUUT MAATWERK  EN 
GEGARANDEERD VAKKUNDIG GEMONTEERD!

KIES OOK VOOR HET
COMFORT VAN
KUNSTSTOF

UIT EIGEN PRODUCTIE
 OOK HVL

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

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

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
 nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

De Waarden 170

7206 CM Zutphen

Tel. (0575) 55 29 28

Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Deze week maken wij extra veel:

CHOCOLADE ROLLEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Een heerlijke rol met chocolade cake 
een luchtige creme au beurre, 

afgewerkt met pure chocolade.

voor7.75van9.95

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Vrijdag 15 april

Hollandse Kneiterparty:
DJ Roy en Tinus Hoekstra

Zaterdag 16 april

The Fortunate Sons
(CCR coverband)

Disco Salitos Lenteparty
DJ Dion en DJ James

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Let op!!!! Deze week in de krant op de Achterpagina de 
WAARDEBONNENACTIE:
Knip uit en profi teer van de 
messcherpe aanbiedingen.

De actie loopt t/m 16 april.

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Vrouwen 
van Nu naar 
paddestoelen- 
kwekerij

VORDEN - Vrouwen van Nu gaat 
Shiitake-paddestoelen proeven 
op de kwekerij van de familie 
Masselink in Tilligte, Twente. Dit 
is een onderdeel van het jaar-
lijkse reisje georganiseerd door 
de regionale agrarische commis-
sie van Vrouwen van Nu, dit keer 
op woensdag 28 september. Na 
een rondleiding over het bedrijf 
en proeverijen wordt het bezoek 
daar afgesloten met een lunch, 
waarbij een kop Shiitakesoep na-
tuurlijk niet mag ontbreken. Na de 
lunch gaat men naar Ootmarsum 
voor een stadswandeling onder 
leiding van een gids krijgen. Ver-
volgens gaat men met de bus naar 
Steenfabriek De Werklust in Los-
ser, waar een rondleiding wordt 
gegeven inclusief een treinrit. Als 
afsluiting van deze dag rijden we 
naar Eetcafé De Zonnebloem in 
Lochem voor een dinerbuffet.

Informatie bij Rikie Norde 0575 
551622 of rikienorde@hotmail.
com. Ook kan men zich bij de 
ledenbijeenkomst van woensdag 
20 april opgeven.
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Contact“Elk jaar blijft het spannend om het concours
te organiseren”
VORDEN - De ene na de andere 
auto met paardentrailer draaide 
zondagmorgen om half tien vanaf 
de Hosterkamp het ingerichte par-
keerterrein voor het concours op. 
Vrijwilligers en parkeerregelaars 
verwelkomen de deelnemers en 
de bezoekers met een gulle lach 
en vriendelijk woord. De terreinen 
voor Kasteel Vorden vormden af-
gelopen weekeinde het decor voor 
het jaarlijkse Concours Hippique 
van Rijvereniging en Ponyclub De 
Graafschap Vorden. De Graafschap 
had ook dit jaar weer de primeur. 
Men opent steevast met dit regio-
nale concours jaarlijks het ‘groene 
seizoen’ in de Achterhoek.

Door Jan Hendriksen

“Elk jaar blijft het spannend om 
het concours te organiseren. De 
tendens van de laatste jaren is dat 
steeds meer combinaties zich op 
het allerlaatste moment inschrij-
ven. Dit vraagt veel flexibiliteit van 
de wedstrijdsecretarissen”, zo ver-
klaart voorzitter Jenny Hartman 
van de Concourscommissie van 
RV De Graafschap in de VIP tent 
onder het genot van een vers kopje 
koffie. Op de achtergrond van de 
spring- en de diverse dressuurrin-
gen Kasteel Vorden. Een mooier 
‘plaatje’ is niet denkbaar voor een 
paarden- en ponyconcours. “We 
zijn dan ook zeer in onze nopjes 
met deze locatie. Met dank aan 
het Geldersch Landschap”, zo laat 
Hartman weten terwijl één van de 
jongste vrijwilligsters haar vraagt 
of er nog programmaboekjes zijn. 
Een blik in het keurig verzorgde 
programmaboek maakt duidelijk 
dat er minder starts genoteerd zijn 
dan in voorgaande jaren. Jenny 
Hartman: “Naast de tendens van 
latere inschrijvingen is er ook een 

tendens dat er minder inschrijvin-
gen plaatsvinden. Dat is een alge-
mene tendens in ‘concoursland’. En 
dat baart ons ook zorgen. Het is een 
geweldig genot om al onze vrijwil-
ligers zo actief bezig te zien zijn in 
voorbereidingen op het concours. 
Dat geeft een enorme verbonden-
heid en saamhorigheid met elkaar. 
De organisatie vergt veel tijd, ener-
gie en financiën. Dan is het ontzet-
tend jammer dat niet meer deelne-
mers gebruik maken van onze faci-
liteiten om aan het concours deel 
te nemen.”

Zaterdag werden de terreinen be-
volkt door grotendeels ponydeel-
nemers. De Graafschap was zelf 

sterk vertegenwoordigd met ruim 
twintig ponyleden. “Deze afdeling 
maakt momenteel een goede en 
actieve periode door”, zo laat voor-
zitter Jorien Papen van het bestuur 
weten. Voor de jongste wedstrijd-
ruitertjes van zes tot en met dertien 
jaar zijn enkele jaren geleden Bixie-
wedstrijden in het leven geroepen. 
En die stonden zaterdag ook in 
Vorden geprogrammeerd. Jorien 
Papen: “Tijdens Bixie-wedstrijden 
kunnen kinderen op een speelse 
wijze wedstrijden rijden. Deze 
wedstrijden zijn onderverdeeld in 
de disciplines dressuur en sprin-
gen. Ook is er een begeleidings-
proef ontwikkeld voor de kleinste 
ruiters die nog niet zelfstandig kun-

nen sturen en zijn er leuke spelle-
tjes. Iedere keer dat je meedoet kun 
je een stempel verdienen en bij drie 
stempels mag je door naar de vol-
gende klasse.”

Finales
Zaterdagmiddag waren de dres-
suurringen en het springparcours 
ingeruimd voor de paarden in de 
klassen BB en B springen en B tot 
en met ZZL dressuur en zondag 
voor de categorie BB tot en met Z2 
springen en B tot en met ZZL dres-
suur. Het concours werd zondag 
afgesloten met de finale in de Z 
dressuurklasse. Voor alle uitslagen 
van het Vordense concours: zie de 
website www.startlijsten.nl.

VORDEN - Ze kwamen weer uit hun 
winterstalling te voorschijn voor 
het eerste treffen van het jaar. De 
tientallen ‘kevers’ die zich afgelo-
pen weekeinde rondom de water-
plas bij camping De Grasplas aan 
de Ruurloseweg hadden verzameld 
voor het jaarlijkse Keverweekeinde 
van Keverclub Nederland Regio 
Overijssel.

Door Jan Hendriksen

Het was voor buitenstaanders even 
zoeken. Al die wegversperringen. 
Maar bij de toegang tot de cam-
ping stonden aan de ‘Rijksweg’ 
twee geelgekleurde ‘kevers’ om te 
markeren dat men op het juiste 
adres was. De bestuursleden Jef-
fery Berendsen uit Ruurlo, Rowan 
Verolme uit Halle en Rebekka van 
den Dool uit Warnsveld van Regio 
Overijssel -waarin de Achterhoekse 
leden zich verenigd hebben- ver-
welkomden de binnenkomende 
deelnemers zondagmorgen met 
een persoonlijk woord. Een ieder 
krijgt een geel ‘kevertje’ als aan-
denken aan de manifestatie die de 
regioafdeling van Keverclub Neder-
land voor het vierde achtereenvol-
gende jaar in Vorden organiseert. 
De standaard ‘kevers’ uit de 1200 
en de 1300 series van Volkswagen. 
Ze staan allemaal keurig gerang-
schikt in lange rijen langs de strak-
ke roodwitte linten. De een in ori-
ginele staat zoals het pastelgroene 
‘Brilletje’ 1100 C uit 1952 van oud-
Vordenaar Ronnie Tuenter (41) die 
sinds kort in Ruurlo woont. Tuenter 

heeft er bewust voor gekozen om 
zijn ‘Brilletje’ wat carrosserie betreft 
helemaal in originele staat te laten. 
“En dat ziet er misschien niet uit. 
Maar dat is de grote charme voor 
mij. Natuurlijk heb ik veel bekijks 
als ik met de auto rondrijd. Som-
migen staren me na. Dat vindt ik 
prachtig”, zo verklaart Tuenter als 
een Volkswagen Karmann Ghia 
naast hem in de rij komt staan. Van 
deze blitse tweedeurs sportwagen 
bestaan twee modellen die beide 
door het Italiaanse ontwerpbureau 
Ghia werden ontworpen.

Hadden zich zaterdag zo’n vijftig 
tot zestig ‘kevers’ verzameld. Zon-
dag kon het dubbele aantal verwel-
komd worden door Jeffery Berend-
sen en zijn mede bestuursleden. 
“Wij zijn het eerste ‘treffen’ van het 
jaar. Qua omvang niet de grootste 
maar wel een van de gezelligste en 
wat entourage betreft een van de 
mooist gelegen zo rond de water-
plas”, zo vertelt Berenden met enige 
trots. Vast onderdeel van het treffen 
is een behendigheidswedstrijd. Dit 
jaar met als motto ‘Ontbijt maken is 
geen eitje’. Zo snel mogelijk moesten 

de ingrediënten voor een ‘uitsmij-
ter’ bij elkaar worden verzameld. 
En dat leverde vanuit een speciaal 
geprepareerde ‘Alber’ onder leiding 
van spelleider John Scheffers uit het 
Zuid-Hollandse De Lier volop spek-
takel op. Scheffers was naar Vorden 
gekomen met een VW Transporter 
T2 uit 1976. In de laadbak had hij 
een keukentje geïnstalleerd waarin 
bij zondagmorgen de ene na de an-
dere uitsmijter bakte voor de deel-
nemers die afgelopen weekeinde 
overnachten op camping De Gras-
plas van de familie Graaskamp.

Oude ‘Kevertjes’ trekken volop de aandacht

Winnaar Sanne van LR en PC De Graafschap met haar pony Dipsy bij de Bixie wedstrijd.  Foto: Jan Hendriksen.  

Strak naast elkaar stonden de kevers langs de roodwitte linten geparkeerd. Foto: Jan Hendriksen. 
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 15 T/M 17 APRIL

VANAF WOENSDAG 13 APRIL
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Harmonie Vorden huldigt Rachel
Wichers en Leila Bunkers

Harmonie spreekt 
wens uit dat de 
dames nog lang 
lid blijven
VORDEN - Op 29 maart vond de 
jaarlijkse ledenvergadering van 
Harmonie Vorden plaats in het 
Kulturhus. Onderdeel van deze 
vergadering was de huldiging van 
Rachel Wichers en Leila Bunkers 
voor 25 jaar respectievelijk 12 ½ 
jaar lidmaatschap van de KNMO 
en de vereniging. Beide dames 
ontvingen van de voorzitter Wout 
Dekkers het bijbehorend speldje 
en bloemen.

Rachel Wichers bespeelt de fluit 
en de piccolo in het orkest. Op 
vroege leeftijd werd zij door haar 
ouders gestimuleerd muziek te 
gaan maken en werd zij lid van 
Sursum Corda. Rachel Wichers 
is betrokken bij de vereniging en 
naast het actief meespelen in de 
vereniging in de fluitsectie maakt 
zij onderdeel uit van de activitei-
tencommissie en de projectgroep 
“muziek in de klas”. Muziek maken 
is belangrijk voor de ontwikkelin-
gen van kinderen en in het gezin 
Wichers (echtgenoot Christiaan 
bespeelt de hoorn in harmonie 
Vorden en de Douaneharmonie) 
voert muziek maken de boven-
toon.

Ook Leila Bunkers, als dochter van 
de secretaris, is het muziek maken 
op jonge leeftijd al bijgebracht. 
Eerst les op de blokfluit en later 
heeft zij de overstap gemaakt naar 
de klarinet en ontving zij les van 
Boukje Musch. Leila is een van de 
jonge leden en daarmede erg be-
langrijk voor de toekomst van de 
harmonie. Leila is eveneens actief 
in de vereniging en naast het be-
spelen van de klarinet actief in de 
muziekcommissie en activiteiten-
commissie. Beide dames werden 
bedankt voor hun inzet en trouwe 
lidmaatschap en de wens werd 

uitgesproken dat ze nog jaren lid 
zullen blijven.

Beleidsplan Harmonie
Tijdens de ledenvergadering is 
Erna Rondeel benoemd als pen-
ningmeester en werd Wout Dek-
kers herkozen tot voorzitter en 
Paul Bunkers tot secretaris. Een 
belangrijk onderdeel van de le-
denvergadering was het vaststel-
len van een beleidsplan voor de 
periode 2016-2020.

Nieuw project 
leert kinderen 
muziek maken

Het plan is mede tot stand geko-
men door in een drietal bijeen-
komsten de leden hun mening te 
laten geven over wat belangrijk ge-
vonden wordt en wat hen beweegt 
om lid te zijn en te blijven van de 
harmonie. Het plan bevat een mis-
sie, visie en doelstellingen die in-
houd geven aan het beleid voor de 
komende 4 jaren. Naast het aantal 
concerten en optredens per jaar is 

vastgelegd welk muzikaal niveau 
wordt nagestreefd, hoe de ver-
eniging de muzikale kwaliteit wil 
vasthouden en een aantrekkelijke 
vereniging wil zijn en blijven voor 
aspirant-(jeugd)leden.

Project Muziek in de Klas
Een belangrijk onderdeel voor het 
voortbestaan van de vereniging is 
het verloop van het project “Mu-
ziek in de klas”. Afgelopen zijn drie 
van de vier basisscholen bezocht 
en zijn leerlingen van de groepen 
6 en in de gelegenheid gesteld om 
gedurende tien weken een blaas- 
of slagwerkinstrument te bespe-
len. Op iedere school werd het 
project afgesloten met een geza-
menlijk concert met het jeugdor-
kest. Leerlingen en docenten zijn 
enthousiast over het verloop van 
het project.

Helaas hebben kinderen er nog 
niet voor gekozen om een vervolg-
opleiding te gaan volgen bij een 
van de docenten. Het is bewezen 
dat muziek belangrijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Har-
monie Vorden beraad zich nog 
hoe ouders en kinderen over de 
streep getrokken kunnen worden 
om muziek te gaan maken op een 
blaas- of slagwerkinstrument.

Ondernemerscafé duikt 
in zwembad
VORDEN - Op donderdag 21 april 
organiseert het Vordens Onder-
nemerscafé weer een inspire-
rende thema-avond voor leden 
(en introducés van leden). Dit 
keer staat een bedrijfsbezoek 
bij zwem- en recreatiebad In De 
Dennen in Vorden op het pro-
gramma.  

Het is alweer twee jaar geleden dat 
de leden van het ondernemers-
café kennismaakten met Timme 
Koster, de bedrijfsleider van het 
zwembad. Hoe is het hem in de 
afgelopen periode vergaan? In De 
Dennen kwam de afgelopen tijd 
regelmatig in het nieuws en dat 
was niet alleen maar positief. Zo 
berichtte het Contact in februari 
nog dat de gelijknamige stichting 
in 2015 verlies draaide nadat het 
zwembad in januari 2014 verzelf-
standigd was. Het valt blijkbaar 
niet mee om een openluchtbad 
zonder subsidie te exploiteren.

Het bestuur van de stichting stelde 
recent een actieplan op om het tij 
te keren en mikt op het werven 
van vrijwilligers en vinden van 
‘vrienden van het zwembad’. Tij-
dens een actie van NL Doet bleek 
dat er flink wat mensen zijn die 
het zwembad een warm hart toe-

dragen. Maar is dat genoeg en wat 
gaat men nog meer ondernemen 
om tot het gewenste doel (mini-
maal kostenneutraal in 2016 zijn) 
te komen? Tijd voor de onderne-
mers om zelf poolshoogte te ne-
men en in de bedrijfsvoering van 
het zwembad te duiken.

Opgave en informatie
Het belooft dus een interessante 
avond te worden. Naast een actief 
programma is er natuurlijk ook 
tijd om te genieten. Arend Verbeek 
van Bosrestaurant de Reehorst 
zorgt daar met zijn maaltijden wel 
voor. Geef je uiterlijk 19 april op 
door een mailtje te sturen naar in-
fo@vordensondernemerscafé.nl. 
Vanaf 18:00 uur ben je van harte 
welkom aan de Oude Zutphense-
weg 7 in Vorden. We starten om 
18:30 uur met het programma. 

Geen lid? Geen probleem, je kunt 
je laten introduceren door één 
van de leden of gewoon even con-
tact opnemen met de organisatie. 
Meer informatie, kosten én de le-
denlijst van het VOC vind je op de 
website.
   

 ■ vordensondernemerscafé.nl

   

De Kleine Orgelmis van 
J.S. Bach in Vorden
VORDEN - Bachkoor Doetinchem 
geeft op zondagmiddag 24 april 
een bijzonder concert in de 
Dorpskerk met deze keer het or-
gel in de hoofdrol.

In 1739 had J.S. Bach op een tien-
tal liederen uit de catechismus van 
Luther bewerkt voor orgel. 

Omdat veel liederen ook in Lu-
thers Deutsche Messe voorkomen, 
wordt ook de term ‘Orgelmis’ ge-
bruikt voor deze verzameling van 
koraalbewerkingen. Ze zijn uit di-
verse Bach-cantates afkomstig.

In dit concert weerklinken de tien 
‘kleine’ koraalbewerkingen ge-
speeld door Mirjam Berendsen. 
Elke bewerking wordt voorafge-
gaan door het gezongen koraal ge-
dirigeerd door Wilbert Berendsen. 
De tekst van de koralen wordt in 
Bach’s orgelbewerking op diverse 
manieren uitgebeeld.

De toegang is gratis, een vrije gift 
aan de uitgang is zeer welkom. 
Voor meer informatie, zie de web-
site.
   

 ■ www.bachkoordoetinchem.nl

Rachel Wichers (r) en Leila Bunkers (l) ontvingen van voorzitter Wout Dekkers het speldje 

en de bloemen. Foto: PR

Abd-ru-shin, Oskar Ernst Bern-
hardt (1875-1941), de auteur van 
het boek ‘In het Licht der Waar-
heid – Graalsboodschap’ had 
als grootste wens zijn boek als 
wegwijzer te geven aan de men-
sen die hiervoor openstaan. De 
Graalsboodschap schept een 
nieuw groots wereldbeeld, biedt 
duidelijke antwoorden op alle 
vragen van het leven en wil op-
heldering geven over de eigenlij-
ke zin van het leven als mens.

Abd-ru-shin was een strikte te-
genstander van ieder dogma en 
van elk soort sektarisme. Ook trad 
hij resoluut op tegen iedere vorm 
van persoonsverheerlijking. Voor 
hem gold alleen dat hij datgene 
leefde wat hij in zijn boek ‘In het 

Licht der Waarheid – Graalsbood-
schap’ aan de lezers overbrengt.

De lezing biedt de mogelijkheid 
kennis te maken met het gedach-
tengoed van Abd-ru-shin. Aan 
de orde komen onderwerpen als 
schepping en evolutie, de inner-
lijke oorsprong van de mens en 
daarmee zijn doel en taak in de 
schepping.

Uitgeverij Alexander Bernhardt 
Nederland organiseert de le-
zing op dinsdagavond 19 april 
in dorpshuis de Ruimte in Hum-
melo, Dorpsstraat 22. Aanvang 
20 uur, de toegang is gratis. Voor 
meer informatie en aanmelding 
zie de website 
www.graalsboodschap.nl. 

Lezing Graalsboodschap van 
Abd-ru-shin 

Advertorial

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 

onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 

verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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BRANDENBARG V.O.F.

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars
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

SPAREN VOOR HOGE KORTING
BIJ  GROTENHUYS

GROTENHUYS Dorpsstraat 18 - 7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713

Bij iedere €5,- 
aan boodschappen 
ontvangt u 
1 HeartBeads zegel. 

Bij 4 zegels is de 
spaarkaart vol.

Gratis leren armbandje 
bij besteding vanaf €25,- 
aan boodschappen op 
donderdag 14 april en 
vrijdag 15 april. 
OP = OP!!

Spaarkaarten inleveren: t/m 04-06-2016 (week 22).
Looptijd actie: 13-04-2016 t/m 05-06-2016

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en

lekker dichtbij!



Informatiebijeenkomst 
Humanitas
BRONCKHORST - Iedereen kan zich 
eenzaam voelen, ongeacht zijn of 
haar levensverhaal of leefomstan-
digheden. De stap om weer onder 
de mensen te komen, is dan vaak 
gemakkelijker te nemen als je met 
z’n tweeën bent. Met een ‘maatje’ 
van Humanitas Tandem bijvoor-
beeld. Een maatje gaat samen met 
een deelnemer van Tandem op stap. 
Ongeveer een jaar lang stelt een 
maatje alles in het werk de ander 
het plezier en zelfvertrouwen te ge-
ven dat hij of zij nodig heeft om zelf 
nieuwe contacten te leggen en te 
onderhouden. Humanitas Tandem 

heeft voor Bronckhorst behoefte 
aan nieuwe maatjes, nieuwe vrijwil-
ligers die mee willen doen met dit 
prachtige werk. Humanitas houdt 
daarom twee informatie-avonden: 
Maandag 18 april om 19.30 uur in-
formatieavond in Dorpscentrum 
Vorden, Raadhuisstraat 6 in Vorden 
en woensdag 20 april om 19.30 uur 
informatieavond in Ontmoetings-
centrum ‘Ons Huis’, Beukenlaan 30 
in Hengelo.
   

 ■ m.deveer@humanitas.nl ■ 06-57552508

Moedig
‘Grappig hè?’ zei je ‘Hoe weinig 
mensen wij hier verstaan?’ In de 
hoofdstad van ons eigen land, 
omgeven door de hele wereld. 
Gisteren waren we in Amster-
dam. In de metro, op het station, 
op volgepakte pleinen, in platge-
treden winkelstraten. Op al die 
plekken waar gevaar zou kunnen 
zijn. De zon scheen, we slenter-
den, zaten en reden en er was 
geen enkel moment van verstik-
king of dreiging. Ja, in de metro 
kwam het even in me op. Toen ik 
om me heen keek en dacht: ‘Zo 
moet het zijn geweest.’

Een volgepakt metrostel en een 
kakafonie van meertaligheid. Ik 
zou werkelijk waar niet weten 
welk hoofd ik op het eerste ge-
zicht moest wantrouwen. Nee, 
wij deden ‘raad de Nederlander’ 
en vonden zelf dat we ook nog 
best voor Duitsers door konden 
gaan. Jij vond mij meer op een 
Duitser lijken, en ik jou. Het was 
leuk, ik voelde me klein en trots. 
Trots op ons moedige, gekke 
land. Op wij allen die glimla-
chend doorgaan. Slenterend, zit-
tend, rijdend.

Moedig zijn heeft heus niet altijd 
te maken met iets durven. Bun-
geejumpen van prehistorisch 
gebouwen of speechen voor im-
mense collegezalen. Leeuwen 
temmen, achtbaan-hoppen, 
paalzitten of spijkerbed-liggen. 
Het is soms juist durven toege-
ven dat je ergens bang voor bent. 
Zeggen ‘ik weet het ook even 
niet’, dat is moedig. Of zoals al 
die mensen gisteren deden: fiet-
sen in vrijheid en kiezen voor de 
zon. Iets vanuit een vanzelfspre-
kendheid blijven doen en niet 
wijken voor ‘misschien’.

Er danste een man op straat, 
op de Dam was een meditatieve 
demonstratie aan de gang. Ie-
mand at een hamburger op de 
stoeprand, toeristen filmden 
hun eigen fietstocht. De kleding-
verkoper was allergisch voor 
stoffen en nieste op jouw nieuwe 
shirt. In dat smalle straatje op de 
Wallen was ik de enige geklede 
vrouw. We zeiden tegen elkaar: 
‘Dan is Zutphen toch een tikkie 
rustiger’ en vonden onszelf zeer 
provinciaal.

We eindigden de dag in een im-
mense concertzaal. En ik dacht: 
‘Zo moet het zijn geweest.’ Maar 
niemand leek bang, en ik was 
het ook niet. Zelfs niet toen ik 
nog snel mijn bril uit de auto 
had gehaald en daarna alles 
veel scherper zag. En ook niet 
toen ik je niet terugvond na een 
plaspauze. Ik sprak gewoon een 
grotere vrouw aan en zei: ‘Ik zoek 
een lange man met krullen, hij is 
mijn referentiepunt.’ En ik vond 
je terug, jij hebt geen krullen, 
maar je stond wel voor die man.

En de artiest vertelde over zijn 
volgende liedje. Dat hij schreef 
nadat hij in de bus met een dove 
man had geknuffeld. Niet omdat 
hij hem kende of begreep, maar 
omdat niemand anders hem te-
rug knuffelde. Dat vond ik moe-
dig. En ineens wist ik wat mij 
voor altijd moed zou schenken. 
De wetenschap dat je me altijd 
terug zal knuffelen. Er voor mij 
altijd armen zijn die wachten en 
geven. En we zongen uit volle 
borst met hem mee: ‘Well I know 
that it’s a wonderful world. From 
the sky down to the sea. But I 
can only see it when you’re here, 
here with me.’

Dorpsschool neemt wisselbeker
schoolvoetbaltoernooi in ontvangst

Zeventien teams 
deden mee
KRANENBURG - Op woensdag-
middag 6 april vond op de voet-
balvelden van sv Ratti te Kranen-
burg weer het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi plaats. Er waren 
zeventien teams aangemeld van 
vijf verschillende scholen binnen 
de voormalige gemeente Vorden, 
verdeeld over drie poules van vier 
en één van vijf teams. De Dorps-
school kwam als winnaar uit de 
strijd en mocht de wisselbeker in 
ontvangst nemen.

Om 13.30 uur begon het toernooi. 
De algehele leiding was, onder-
steund door de toernooicommis-
sie van SV Ratti, in handen van 
Mirthe Lukassen, studente Sport 
en bewegen aan het Graafschap 
College te Doetinchem. Het groot-
ste deel van de acht scheidsrech-
ters was eveneens afkomstig van 
deze opleiding.
De ranja voor de deelnemende 

teams werd verzorgd door de ou-
dercommissie van basisschool de 
Kraanvogel.
Vele ouders, opa’s en oma’s waren 
rond de velden aanwezig om de 
kinderen aan te moedigen. On-
danks dat het toernooi, op verzoek 
van de scholen, 3 weken eerder 
werd gespeeld dan in voorgaan-
de jaren viel het met de regen en 
kou alleszins mee. Er werd volop 
gebruik gemaakt van de mogelijk-

heid om koffie of snoep te kopen 
in de kantine.
Uitslag
Voor de andere deelnemende 
scholen was er een medaille. 2e 
plaats De Garve, 3e plaats De 
Kraanvogel, 4e plaats Het Hoge en 
de 5e plaats De Vordering.

De organisatie kan terug kijken op 
een geslaagde middag, volgend 
jaar weer!

WARNSVELD - Maandagavond 18 
april a.s. is er in de St Martinuskerk 
in Warnsveld een korenavond. De 
avond begint om 20.00 uur en 
duurt tot ongeveer 22.00 uur. Op 
uitnodiging van popkoor Zutfun 
treden het Vordens mannenkoor 
en popkoor Young Voices uit Eer-
beek op. En uiteraard laat popkoor 
Zutfun zelf ook van zich horen. 
Alle drie de koren zullen twee keer 
een kwartier enkele nummers uit 
hun repertoire laten horen. Komt 
u ook luisteren? U bent van harte 
welkom! De toegang is gratis, een 
vrijwillige bijdrage om de kosten 
te dekken wordt erg op prijs ge-
steld.

   

Spreekvaardigheid Engels

BREDEVOORT - De krant geeft 
nieuws voor iedereen. Mensen le-
zen de krant en discussiëren erover. 
Dit kan bij Trees Rots-Beusink in het 
Engels. “Want Engels is de wereld-
taal en onze Europese taal, die ieder 
in Europa op een bepaald niveau 

moet kunnen beheersen,” aldus 
Trees Rots. Iedere cursist bespreekt 
dan het nieuws, in de Engelse taal, 
elk op zijn of haar kennisniveau van 
het Engels. De cursisten kiezen zelf 
een onderwerp dat hen aanspreekt, 
en dat wordt dan in de groep be-

sproken. in het Engels. Trees Rots 
ondersteunt dat met tips. Zo wil ze 
haar cursisten helpen hun kennis 
van de Engelse taal te verbeteren.
    ■ 0543-451476 ■ treesrotsbeusink@gmail.com

Vordens Mannenkoor uitgenodigd op 
Korenavond Warnsveld

Het winnende team van de Dorpsschool uit Vorden. Foto: PR

Officieel afscheid voorzitter Dash
VORDEN - Afgelopen donderdag 
werd er officieel afscheid genomen 
van Henk Groenendal, als voorzit-
ter van Volleybalvereniging DASH. 
Henk was in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw al eens vijf jaar voor-
zitter van Dash en was van 2002 tot 
2014 voorzitter van de Technische 
Commissie. Het seizoen 2013-2014 
nam hij het algeheel voorzitter-
schap van Dash op zich en tussen-
door bemande hij ook de sponsor-
commissie nog tot 2015. Daarnaast 
heeft hij diverse acties op touw 
gezet zoals de jaarlijkse krasactie, 
modeshows bij hoofdsponsor Vis-
ser Mode en hij heeft een nieuwe 
kledinglijn voor de vereniging geïn-
troduceerd. Nog altijd is hij present 
bij de thuiswedstrijden van Dames 
1. Henk namens Dash bedankt!Reina Groenedal, voorzitter Thiedo Sijtsma, secretaris Nancy Weevers en Henk Groenedal. 

Foto: Leo Kamphuis

EvaSchuurman
Column

 

   Koningsdag komt eraan! 
Daar zullen we in de krant van 19 april (Contact Bronckhorst Noord 
en Midden) en 21 april (Contact Zutphen-Warnsveld) uitgebreid 
aandacht aan besteden. De aankondiging van evenementen dient u 
uiterlijk vrijdag 15 april naar redactie@contact.nl te sturen. 
Deze themapagina’s met een hoge attentiewaarde zijn ook een erg 
aantrekkelijk podium om te adverteren.
Informeer naar de mogelijkheden, 
verkoop@contact.nl, (0544) 801030.

Popkoor Zutfun laat zelf ook van zich horen. Foto: PR

 www.contact.nl

 @ContactNoord

 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

Contact Bronckhorst Noord 9Dinsdag 12 april 2016



www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

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

H E T  G E L U K  V A N  N E D E R L A N D

Kabouterpad Jena
Vanaf Camping Jena in Hummelo zijn er twee 

leuke actieve kabouterspeurtochten op basis 

van GPS uitgezet. Een korte van 2 km en een 

langere van 5 km. Onderweg moet je 

verschillende opdrachten juist uitvoeren 

om de route te kunnen vervolgen. 

Als de route goed is afgelegd, krijg je 

een leuke verrassing. Je kunt bij de 

receptie van de camping een GPS 

huren voor € 5,- (borg € 50,-). 

Meer informatie: 

www.achterhoek.nl/kinderroutes

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 23 april.

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

Shiatsutherapie
Acupunctuur
Vergoeding behandeling Zorgverzekeraar

 
Therapeut:

 Jet Scholtz-Hartman
 Tel. 0575-556500 of 06-20045514

Cosmetische Acupunctuur 
www.chinesegeneeskundevorden.nl

Praktijk Chinese 
Geneeskunde Vorden

ZHONG

Batterij 12  Groenlo
T 0544 476 170
www.bettingressing.nl

WANDTEGEL
30x60cm. mat of glans wit

W  14,95 m 2

nu voor

TEGELS 
NODIG?

WEGENS SUCCES AKTIE VERLENG !

Koopzondag 24 april

van 11.00 t/m 17.00 uur

ELKE VRIJDAG 
KOOPAVOND 

tot 21.00 uur
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Vanaf deze week gaat een bijzon-
der project waar alle inwoners 
gebruik van kunnen maken van 
start in Kranenburg. Een deel-
auto, een nieuwe Volkswagen Up, 
van MobielGedeeld wordt op 12 
april overgedragen aan Kranen-
burgs Belang. De dorpsbelangen-
organisatie zag direct de kansen 
en mogelijkheden van het delen 
van een auto voor Bronckhorsters 
inwoners en nam contact op met 
het bedrijf. Met als resultaat dat 
u nu gebruik kunt maken van een 
deelauto. Handig!
 
MobielGedeeld
Mobiliteit essentieel is voor werk, 
studie en een sociaal leven. 
Mensen met, maar ook mensen 

zonder rijbewijs kunnen lid wor-
den van MobielGedeeld en zo 
gebruik maken van de auto. Dit 
biedt ook mensen die niet zelf een 
auto kunnen besturen, omdat ze 
geen rijbewijs hebben of door een 
fysieke beperking niet zelf kunnen 
rijden, de mogelijkheid gebruik 
te maken van de deelauto. Andere 
gebruikers met rijbewijs binnen 
het netwerk Mobiel Gedeeld 
maken dit mogelijk door vrijwillig 
ritjes te maken voor gebruikers 
zonder rijbewijs. Tijdens de pilot 
worden verlaagde tarieven van 

Pilot: auto voor gemeenschappelijk gebruik in Bronckhorst
Maak er gebruik van!

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.

In onze gemeente kregen 
29.164 mensen een oproep 
voor het referendum associa-
tieverdrag EU-Oekraïne. 

Op 6 april 2016 brachten 
9.233 mensen hun stem uit 
in één van de 27 stembureaus 
in Bronckhorst. Het opkomst-
percentage is daarmee in onze 
gemeente: 31,66.

Verdeling stemmen

Van de stemmen waren:

Voor 4.104

Tegen  4.967

Blanco 75

Ongeldig 87

Hoe stemde 
Bronckhorst 
tijdens het
referendum?

1,10 euro per uur en 0,20 euro 
per km berekend. Ook wordt de 
ritprijs gedeeld door het aantal 
passagiers (split billing) waardoor 
autodelen nog goedkoper wordt.
 
Basismobiliteit Achterhoek
Vanaf 1 januari 2017 draagt de 
provincie de verantwoordelijkheid 
voor de Regiotaxi over aan de 
gemeenten. Gemeenten in de Ach-
terhoek zien dit als kans om voor 
hun inwoners goede basismobili-
teit 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 initiatieven die de bereik-
baarheid van de Achterhoek ver-
groten en de leefbaarheid in de 
kernen op peil houden of bevorde-
ren, worden onderzocht en inge-
zet. De pilot MobielGedeeld is een 
voorbeeld van zo’n initiatief. 

Meedoen?
Inwoner en wilt u gebruik maken 
van de deelauto die in Kranenburg 
staat? Het kan nu! Meld u aan voor 
MobielGedeeld via www.mobiel-
gedeeld.nl of scan de QR-code. 
Voor eventuele vragen over de 
pilot kunt u terecht 
bij de heer Klein 
Haneveld van Kra-
nenburgs Belang, 
zie www.kranen-
burgsbelang.nl.

Bespaart u al energie met de slimme meter

Kom 21 april naar informatiemarkt in Hengelo 
voor veel handige tips 
Energiebesparing en duurzaam-
heid zijn belangrijke thema’s. Om 
te zorgen voor een beter milieu 
moeten we met z’n allen veel 
minder energie gebruiken en 
meer groene energie opwekken. 
Dat levert niet alleen een lagere 
energierekening op, maar ook 
meer wooncomfort! 

Slimme meter
De ‘slimme meter’ van net-       
beheerder Liander helpt u een 
handje. In veel huishoudens in 
Bronckhorst is inmiddels een 
slimme meter geplaatst. De me-
ter houdt automatisch het ener-
gieverbruik bij, slaat deze op en 
geeft het door aan de leveran-
cier. Zo heeft u geen omkijken 
naar de meterstanden.

Beter inzicht
Maar dat is niet alles! De slim-
me meter biedt u ook de moge-
lijkheid om beter inzicht te krij-
gen in uw energieverbruik. Dit 
kan bijvoorbeeld via een websi-
te, een app op de telefoon of een 
display. Zo haalt u de meter ‘uit 
de kast’ en kunt u altijd en over-
al precies zien hoeveel energie 
u verbruikt. Met deze informatie 
kunt u vervolgens zelf bepalen 
hoe u energie wilt besparen. 

Informatiemarkt
De gemeente en het verduur- 
Saam energieloket willen u graag 
informeren over de mogelijk-
heden van de slimme meter en 
hoe u energie kunt besparen. 
Daarom organiseren we op 21 
april een informatiemarkt, waar-
voor we u van harte voor uitnodi-
gen. Tussen 16.00 en 20.00 uur 
bent u welkom in ontmoetings-
centrum Ons Huis, Beukenlaan 30 
in Hengelo. De volgende onder-
werpen komen aan de orde: 
• De werking en voordelen 
 van de slimme meter
• Energiezuinig leven
• Energiezuinig wonen
• Lopende energieprojecten 
 in uw omgeving

Achterhoek maakt meters!
Onder de noemer ‘Achterhoek 
maakt meters’ werken verschil-
lende organisaties, waaronder 
Liander, de gemeente, ProWonen 
en het verduurSaam energie-
loket, samen om bewoners in de 
Achterhoek te informeren over 
het gebruik en de voordelen van 
de slimme meter. 

Wilt u ook iedere maand bespa-
ren op uw energiekosten, een 
bijdrage leveren aan een beter 
milieu én comfortabeler wonen? 

Kom dan op 21 april naar 
ontmoetingscentrum Ons Huis 
in Hengelo!



Eind februari besloot de gemeente 
de hulp in het huishouden die uit-
gevoerd werd door het inmiddels 
failliet verklaarde TSN, onder te 
brengen bij twee van onze huidige 
zorgaanbieders: Markenheem en 
Zorgkompas. Onlangs zetten alle 
partijen hiervoor hun handteke-
ning. Een belangrijke afspraak bij 
de overname is dat onze cliënten 
hun vertrouwde hulp in de huis-
houding behouden. De koppeltjes 
cliënt en hulp blijven dus in stand. 
Verder nemen Markenheem en 
Zorgkompas de thuishulpen van 
TSN in dienst met behoud van   
hun huidige arbeidsvoorwaarden. 
Wethouder Peppelman: “Ik ben 
blij met deze oplossing, zowel 
voor onze cliënten, als voor de 
thuishulpen.”

Huishoudelijke hulp van TSN vanaf 25 april 
ondergebracht bij Markenheem en Zorgkompas

Geld zoekt goede ideeën!

Informatiebijeenkomst over subsidies voor 
vernieuwende projecten 
Heeft u een goed idee voor een 
vernieuwend project op het ge-
bied van leefbaarheid, zorg, plat-
telandsontwikkeling? U bent van 
harte welkom op een informatie-
bijeenkomst over de financiële 
mogelijkheden voor dergelijke 
initiatieven van inwoners. De bij-
eenkomst is op 19 april in het   
gemeentehuis in Hengelo. De 
avond begint om 19.30 uur en 
duurt tot 21.00 uur.

Programma
Tijdens de avond krijgt u informa-
tie over drie mogelijke subsidie-
regelingen. U krijgt o.a. antwoord 
op de volgende vragen:
• Voor welke activiteiten en     

projecten kan ik deze subsidie 
krijgen?

• Waar moet ik aan denken bij het 
aanvragen van deze subsidie?

• Kan ik hulp krijgen bij het     
aanvragen van deze subsidie?

• Krijg ik hulp bij het uitvoeren 
van de projecten?

Mogelijke subsidieregelingen zijn:
1 LEADER-subsidie
 LEADER stimuleert en onder-

steunt inwoners bij het uitwer-
ken van plannen die de leef-
baarheid op het platteland     
bevorderen. Jolanda Kemna, 

leadercoördinator van de      
Regio Achterhoek, vertelt u 
meer over deze regeling. 

2 Innovatiesubsidie
 De gemeente stelt voor 2016, 

2017 en 2018 een innovatie-
subsidie beschikbaar van in   
totaal € 750.000,-. De subsidie 
is bestemd voor activiteiten en 
projecten die inwoners helpen 
om mee te doen in de samen-
leving. En het moet nieuw zijn 
in de gemeente Bronckhorst. 
Het kan gaan om kleine een-
malige activiteiten, maar ook 
om grotere projecten. 

3 Samen sterk voor leefbaarheid
 De provincie heeft de visie    

‘Samen sterk voor leefbaarheid’ 
vastgesteld. Peter van Heek, 
coördinator van de DKK  
(Dorpshuizen en kleine Kernen) 
vertelt tijdens de avond over  
de mogelijkheden voor een      
financiële bijdrage vanuit de 
provincie voor uw project.

Voorbeeldprojecten
Een mooi voorbeeld van een ver-
nieuwend project is de Vrienden-
tuin Achterhoek, een initiatief van 
tien zorgboeren die samen met 
hun cliënten groente, fruit, aard-

appelen en eieren produceren 
voor de klanten van de Achter-
hoekse voedselbanken. Hiermee 
steunt de ene hulpbehoevende de 
andere hulpbehoevende. De Man-
telzorgcarroussel is een praktijk-
voorbeeld van een bijzondere 
versterking van de eigen kracht: 
Mantelzorgers ondersteunen el-
kaars zorgvrager en ontlasten el-
kaar daarmee. Het initiatief Star-
ters4communities zorgt ervoor 
dat starters op de arbeidsmarkt 
werkervaring opdoen in lokale 
projecten, door ze in verbinding 
te brengen met wijkintitiatieven, 
maatschappelijke opdrachten en 
sociale ondernemingen.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onder-
werp of over de avond? Neem 
contact op met de gemeente via 
tel. (0575) 75 02 50.

Wethouder Peppelman, de heer Endeman van Markenheem en mevrouw Ligt 

van Zorgkompas schudden elkaar de hand na de ondertekening

Sinds 2011 wordt het huishou-
delijk afval in de gemeente      
opgehaald volgens het volume/
frequentiesysteem. Hierbij beta-
len huishoudens een vast jaar-
bedrag en daarnaast een tarief 
per lediging van hun groene en 
grijze container. Veel afvalsoor-
ten (bijvoorbeeld papier, textiel, 
metaalen drankkartons) worden 
inmiddels hergebruikt en vormen 
daarmee de grondstof voor nieu-
we producten. Dit ‘afval’ kunt u 
gratis aanbieden. 

Samen met u
Het rijk streeft ernaar dat huis-
houdens in gebieden zoals 
Bronckhorst in 2020 ca. nog 55 
kg restafval (grijs) per jaar aan-
bieden. Op dit moment is dat in 
onze gemeente nog ca. 80 kg. 
Om de inzameling verder te ver-
beteren en zo op duurzame wij-
ze zorg te dragen voor onze leef-
omgeving, actualiseert de ge-
meente het huidige ‘afval’beleid. 
Het is de bedoeling dat het nieu-
we beleid eind 2016 gereed is. 
Vanzelfsprekend betrekken we 
u hierbij. Onder meer is in mei 
een enquete over afvalinzame-
ling onder de deelnemers van 
ons inwonerpanel Bronckhorst 
spreekt en we nodigen rond de 
zomer inwoners uit voor discus-
siebijeenkomsten. Hierover 

komt later meer informatie.  
Doelen en speerpunten
Doelen van het nieuwe beleid 
zijn onder meer een afname van 
restafval (in 2020 nog max. 55 kg 
per huishouden), 75% afval-
scheiding en de ‘oranje’ contai-
ner inzameling (plastic, metaal 
en sappakken) stijgt met 30%. 
Voorgestelde speerpunten om 
dit te realiseren, zijn bijvoor-
beeld op afroep inzamelen, 
voorkomen van voedselverspil-
ling, het scheiden van groente/
fruit van tuinafval en betrekken 
van inwoners bij afvalacties 
zoals zwerfvuilopruimdagen. 
Wethouder Jan Engels van afval 
geeft aan: “Neem nou het dage-
lijks keukenafval, de etensres-
ten. Veel mensen blijken dit nog 
in de grijze container te doen. 
Daar valt winst te behalen en 
willen we op inzetten. Dat geldt 
ook voor tuinafval. Dat kunnen 
we nog meer composteren.”

Nieuw ‘afval’beleid in de maak 

Minder keukenafval in grijze bak 
is één van doelen

Helaas zijn er veel klachten over 
hondenpoep en loslopende honden 
in Bronckhorst. Wij nemen deze 
klachten serieus en voeren extra 
controles uit. Het gaat hierbij niet 
meer om een waarschuwingsactie. 
Hondenbezitters krijgen bij een 
overtreding meteen een boete.

De hoogte van de boete varieert, 
van: 
• € 90 voor een loslopende hond 
• € 90 voor het niet bij u hebben 

van een opruimmiddel
• € 140 voor het niet opruimen 

van hondenpoep

Veel klachten over hondenpoep 
en loslopende honden
Wij controleren extra! 

Denkt u mee over spelen voor de kids in Keijenborg 
Informatiebijeenkomst op 13 april
De gemeente is bezig met een be-
tere verdeling van de speelplekken 
in Bronckhorst. In Bronckhorst 
wonen steeds minder kinderen, 
daardoor zijn er ook minder speel-
toestellen nodig. In Keijenborg zijn 
drie speelterreinen voor de kinde-
ren uit het dorp: aan de Otten-
kampweg, Koldeweiweg en de Lin-
dehof. Voor het aantal kinderen 
dat in Keijenborg woont, is twee 
speelplekken met toestellen vol-
doende. De gemeente stopt daar-
om met het beheer van de speel-
toestellen aan de Lindehof. Het 
speelterrein aan de Ottenkamp-
weg 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 informatiebijeenkomst 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 
informatieavond kunt u een reac-
tieformulier 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 
opgenomen dat de gemeente in  
de dorpen minder speeltoestellen 
gaat beheren. Waar gewenst   
kunnen bewoners speeltoestellen 
die de gemeente wil afstoten,  
gaan onderhouden.

Het speelterrein op de Ottenkampweg 

Opgeruimd staat netjes
Hondenpoep op straat en in het 
openbaar groen is één van de 
grootste ergernissen van mensen, 
zo blijkt uit landelijk onderzoek. 
Wij vertrouwen op het besef van 
hondenbezitters dat zij zelf ver-
antwoordelijk zijn voor het oprui-
men van de uitwerpselen van hun 
hond. Gelukkig doen veel honden-
bezitters dit netjes, maar het kan 
nog beter. Wij willen, en dat geldt 
ook voor veel inwoners, ook de 
groep hondenbezitters die zich 
nog niet aan de regels houdt, 
meekrijgen in het positieve ge-
drag van de meerderheid. Hebt u 
een hond en laat u uw hond uit in 
de openbare ruimte? Ruim altijd 
de uitwerpselen op, ook in het 
buitengebied. Zo voorkomt u een 
boete, die de politie of opsporings-
ambtenaar van de gemeente kan 
uitschrijven. Het opruimen kan 
met een schepje of een zakje. 
Het zakje met inhoud hoort in de 
grijze container thuis. 

Hond aan de lijn
In de volgende gebieden hoort    
de hond aan de lijn:
• Binnen de bebouwde kom
• Op wegen
• Plekken als speelweiden of  
 sportvelden

Op plaatsen in de natuur waar 
duidelijk aangegeven staat dat 
aanlijnen verplicht

In de gebieden waar honden wel 
los mogen lopen, is het altijd van 
belang dat de hond onder uw     
appèl blijft. Het is uw verantwoor-
delijkheid te voorkomen dat uw 
hond andere dieren opjaagt of 
verwondt. 



Bekendmakingen en mededelingen

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:
• Dambroek 10, organiseren Bruisend Baak, vergunning verleend
• Wichmondseweg 17, organiseren van popquiz, vergunning verleend

Bronckhorst:
• diverse wegen, nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel voor Giro Gelderland, 

vergunning verleend

Drempt:
• Gientjesweg 4, verbouwen woning en plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
• Kerkstraat/Gildeweg, organiseren Koningsdag, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg  5, organiseren Enzerink-DVO Beachtoernooi, vergunning verleend

• Ruurloseweg 80A, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Varsselseweg 6, organiseren open dag en feest zorgboerderij De Mettemaat, vergunning 

verleend
• Winkelsweg 2, gewijzigd plaatsen bedrijfsgebouw, aanvraag ontvangen
• Zelhemseweg 27 en 29, bouwen brandweerkazerne/gemeentewerf, vergunning verleend 

Hummelo:
• Keppelseweg 56, aanleggen fietscrossbaan en plaatsen hekwerk, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Hengelosestraat 61, plaatsen veranda, aanvraag ontvangen
• Pastoor Thuisstraat, organiseren koningsdag met zeskamp, vergunning verleend

Olburgen:
• Olburgseweg 8A, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• J.F. Oltmansstraat  6, verkrijgen van een drank- en horecavergunning, vergunning verleend

Toldijk:
• Wolfsstraat  5, organiseren van Bronkhorster tractorrit, vergunning verleend
• Wolfsstraat  5, organiseren van Agrarisch Verleden Herleefd, vergunning verleend

Vorden:
• Almenseweg 39, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Dorpsstraat  1, organiseren van Koningsdag, vergunning verleend

Zelhem:
• Bedrijventerrein De Vinkenkamp, ontheffing Drank- en Horecawet tijdens Supermoto, 

vergunning verleend
• Bedrijventerrein De Vinkenkamp, organiseren Supermoto, vergunning verleend
• Doetinchemseweg 21, wijzigen voorgevel woning, aanvraag ontvangen
• Wolfersveenweg 29, aanleggen pad voor extensief recreatief gebruik, vergunning verleend
• Zevenweg 31, organiseren van Gesink Giro, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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

www.hci.nl  |  HENGELO (gld)  |  Kruisbergseweg 13  |  ZEVENAAR |  Ampèrestraat 3  |  T 0575 - 46 81 81
*Deze actie is geldig t/m 31 mei 2016. Vraag naar de voorwaarden.

20%
KORTING*

op 
keukens &

 apparatuur  

badkamers & tegels
en

NIEUW!

Vrijdag 

koopavond 

in onze 

showroom 

te Hengelo tot

20.00 uur!



Gemeente Bronckhorst plaatst 
nieuwe verkeersborden

VARSSEL - In de omgeving van 
golfbaan ‘t Zelle in Varssel, heeft 
de gemeente Bronckhorst diverse 
verkeersborden geplaatst om au-
tomobilisten te waarschuwen voor 
overstekende golfers. Het is een 
geheel nieuw verkeersbord dat 

de gemeente dinsdag 5 april ge-
plaatst heeft. De verkeersborden 
zijn geplaatst om de automobi-
listen te waarschuwen voor men-
sen die tijdens het golfen de weg 
oversteken. In sommige gevallen 
leidt het oversteken van de golfers 

tot gevaarlijke situaties. Met het 
plaatsen van de borden moeten 
deze situaties in de toekomst wor-
den voorkomen. Eén van de nieuw 
geplaatste borden staat op de Sa-
rinkdijk, een weg die de golfbaan 
doorkruist.

   

Vorden 1 scoort niet in Beneden Leeuwen

VORDEN - Als debutant in de 2e 
klasse moesten de geel-zwarten 
dit seizoen al een uitwedstrijd naar 
Nijmegen, Hatert, Beek-Ubbergen 
en Wageningen trotseren, maar 
afgelopen zondag zaten de spelers 
en supporters zelfs vijf kwartier in 
de bus want de verste uitwedstrijd 
stond op het programma. Tegen 
Leones uit Beneden Leeuwen kon 
jammer genoeg na deze flinke trip 
geen doelpunt mee naar huis ge-
nomen worden en bleef de begin-
stand gehandhaafd. 

Het was alweer het 13e gelijke spel 
van Vorden 1 in deze competitie 
en met nog vier wedstrijden te 
gaan heeft dit tot nu toe samen 
met vijf overwinningen, 28 pun-
ten opgeleverd en een keurige 7e 
plaats. Toch is het onderin nog erg 
spannend geworden, want aan-
gezien drie van de vier onderste 
ploegen de volle winst wisten te 
behalen, is het verschil tussen Vor-
den 1 op plaats 7 en OBW als num-
mer 11 (deze plaats geldt nog voor 
deelname na-competitie) slechts 7 
punten. 

Vorden 1 mag zeer tevreden zijn 

met het resultaat tot nu toe en 
vooral de slechts vier verliesbeur-
ten en het minste aantal doelpun-
ten tegen (19) zijn uitstekende 
rapportcijfers om mee thuis te 
komen. Toch heerste er afgelopen 
zondag enige teleurstelling na de 
0-0 tegen Leones, want een ieder 
had het idee dat een overwinning 
mogelijk was geweest en juist nu 
de zo gewenste drie punten op 
had kunnen leveren. 

Daarvoor was het aanvallend ech-
ter te povertjes, ondanks dat de 
drie voorwaartsen enorm hard 
hebben gewerkt en zeker met 
goede inzet en beleving constant 
probeerden om mogelijkheden te 
creëren. Maar na 90 minuten en 
twee fases van 20 minuten, eer-
ste gedeelte van de wedstrijd en 
direct na rust, waarin Vorden 1 
duidelijk de sterkste was en veel 
initiatief nam, was het eindresul-
taat toch slechts 1 punt en een te-
leurstellende 0-0 als uitslag. In het 
eerste kwart van de wedstrijd wa-
ren er zeker goede mogelijkheden 
om tot een kans te komen, maar 
het ontbrak aan nauwkeurigheid, 
slimmigheid en duidelijkheid in 

het 16-metergebied. De voorzet-
ten kwamen net niet goed voor, de 
doorkopballen na de verre ingooi-
en van Stefan Eggink vielen alle-
maal precies verkeerd en de com-
binaties misten net de finesse om 
de doelman van Leones echt in de 
problemen te brengen. Ook in het 
eerste gedeelte van de 2e helft was 
dit het geval en zo resulteerde bei-
de fases met echt dreiging van Vor-
dense zijde in geen enkele serieu-
ze doelpoging van de in het oranje 
spelende vordenaren. Slechts een 
goede strakke cornerbal van Gijs 
van der Veen, leverde een kansje 
op voor Bas Abbink maar hij was 
teveel uit evenwicht om een seri-
euze poging te ondernemen. 

Zo bleef de stand op 0-0 en mocht 
de ploeg van trainer Michel Feuk-
kink op het laatste moment nog 
blij zijn dat Leones niet raak 
schoot na maar liefst drie goede 
doelpogingen in de laatste 10 mi-
nuten. Robin Verstege hield ech-
ter zijn doel schoon en zodoende 
kon de verre uitreis naar Vorden 
ondernomen worden met een 
kostbaar maar toch teleurstellend 
punt in de kofferbak. 

   

Ratti speelt eerste duel tegen Oeken/Brummen

KRANENBURG - Afgelopen zondag 
speelden de dames van Ratti hun 
eerste duel tegen Oeken/Brum-
men deze competitie. Met een ge-
lijk aantal punten beloofde het een 
spannende wedstrijd te worden. 
De Ratti dames maakten mooie 
combinaties en creëerden goeie 
kansen.

Toch was Oeken/Brummen die 
het eerste doelpunt maakten in 
de 15ste minuut, 1-0. Maar niet 
veel later wist Marieke Tuinman 
de stand recht te trekken door de 
1-1 te maken. Esther Menkveld gaf 

een pass aan Marieke waardoor 
ze kon scoren. Een paar minuten 
later schoot Kim Heuvelink de bal 
op het doel, de keeper had de bal 
niet klem vast waardoor Marieke 
Tuinman de bal alsnog in het 
doel kon krijgen, 1-2. Beide par-
tijen bleven druk zetten maar de 
Ratti dames wisten vlak voor rust 
nog een doelpunt te maken. Een 
pass van Kim Heuvelink bereikte 
Marieke Tuinman, Marieke wist 
sneller te zijn dan de verdediging 
van Oeken/Brummen en schoot 
de bal strak in het goal, 1-3. Beide 
teams waren aan elkaar gewaagd, 

ondanks de achterstand bleef Oe-
ken/Brummen veel druk zetten en 
in de 55ste minuut viel het tegen-
doelpunt, 2-3. Ratti wou de winst 
niet uit handen geven en bleef 
haar eigen spel spelen. In de 65ste 
minuut was het Kim Heuvelink die 
scoorde, 2-4. Ondanks het uitste-
kende verdedigingswerk van Ratti 
werd de 3-4 gescoord. Vijf minuten 
voor de eindtijd maakte Els Beren-
pas de 3-5. Aankomende vrijdag-
avond moeten de Ratti dames een 
inhaalwedstrijd spelen tegen de 
koploopsters Hoeve Vooruit.

Halve buit voor Sociï met 
dubbel programma
WICHMOND - Sociï speelde deze 
week een dubbel programma. 
Op donderdag stond de inhaal-
wedstrijd tegen Klein Dochteren 
op het programma en op zondag 
de reguliere wedstrijd tegen FC 
Zutphen. Beide wedstrijden wer-
den thuis gespeeld.

Klein Dochteren bezet met 2 pun-
ten de laatste plaats in de competi-
tie, in theorie dus een eenvoudige 
klus. In de uitwedstrijd was echter 
al wel gebleken dat de gasten een 
stugge ploeg hebben. Een vroeg 
doelpunt was daarom welkom 
omdat de muur anders steeds ho-
ger wordt zolang er niet gescoord 
wordt. Dat had aanvoerder Du-
baern Besseling maar al te goed 
begrepen. Uit een vrije trap vanaf 
rechts door Daan Loman kopte 
Besseling bij de tweede paal goed 
tegendraads binnen; 1-0.

Het niveau van de wedstrijd was 
bepaald niet om over naar huis 
te schrijven. Beide ploegen waren 
niet echt in staat om de wedstrijd 
te maken hetgeen leidde tot veel 
spel op het middenveld en slechts 
enkele (gevaarlijke) momenten 
voor de goals. Dit betekende dan 
ook vrijwel vanzelfsprekend een 
ruststand van 1-0. In de tweede 
helft veranderde het wedstrijd-
beeld vrijwel niet. Wel rook Klein 
Dochteren bloed en bemerkte het 
dat er wat te halen viel. Dit leidde 
tot steeds opportunistischer spel 
maar weinig grote kansen. Het 
gevaarlijkst werden de gasten uit 
corners maar ook dat was niet bij-
zonder. Sociï kreeg daardoor aan 
de andere kant steeds meer ruim-
te, maar daar werd vooralsnog 
niets mee gedaan.

Pas in de 90e minuut was het Tim 
Groot Roessink die goed door-
kwam op rechts en voor eigen suc-
ces ging waar een voorzet ook op 
zijn plaats was geweest. Dit pakte 
goed uit want de bal ging in de 
verre hoek; 2-0. Daarmee gooide 
hij de wedstrijd op slot en zaten 
de drie punten voor Sociï in de tas, 
2-0 was dan ook de eindstand.

Op zondag kwam FC Zutphen, de 
nummer 3 van de ranglijst op be-
zoek. Trainer Tim Kolllen moest 
wat schuiven in zijn opstelling 
door blessures, daardoor speelde 
Sociï in het begin wat onwennig. 
FC Zutphen gaf direct veel druk, 

toch viel de eerste goal uit een 
counter. Deze werd ingeleid door 
balverlies bij Sociï op het midden-
veld, op links kwam iemand door 
en vanaf daar werd de bal binnen-
geschoten; 1-0. 

Sociï deed vervolgens zijn best om 
via de snelle spitsen gevaarlijk te 
worden, maar vaak was de pas-
sing onnauwkeurig. FC Zutphen 
werd regelmatig gevaarlijk in de 
zestien, maar de verdediging van 
Sociï kon daar gelukkig net zo vaak 
een ultieme redding brengen. Na 
ruim een half uur kregen de Zut-
phenaren een vrije trap van een 
meter of 20 die door de muur werd 
geschoten en waar keeper Henry 
Vreeman net niet bij kon; 0-2, te-
vens ruststand. In de tweede helft 
veranderde het spelbeeld niet en 
al na 50 minuten werd een bal 
slechts half weggewerkt waarop 
de aanvoerder vanaf de rand van 
de zestien kon raak schieten; 0-3. 
Sociï stelde daar vrij snel iets te-
genover; uit een afgeslagen bal uit 
een corner was het Daan Loman 
die keurig binnen volleerde in de 
verre hoek; 1-3.

FC Zutphen bleef goed voetbal-
len en stelde snel orde op zaken 
door via een halve omhaal en een 
snelle aanval over rechts de 1-4 
en 1-5 binnen te werken. FC Zut-
phen paste daarop wat wissels toe 
waardoor de ploeg niet veel beter 
ging spelen en Sociï zowaar wat 
meer mogelijkheden kreeg om te 
voetballen. Na 75 minuten resul-
teerde dit in een bal vanaf rechts 
die door de complete Zutphense 
verdediging werd gemist en bij de 
tweede paal door Roy Eulink reso-
luut werd binnen geschoten met 
links 2-5. Ook de 3-5 werd nog ge-
maakt, deze kwam van Tim Groot 
Roessink die op rechts doorkwam 
en fraai via de onderkant van de lat 
binnenschoot; 3-5. Sociï ging nog 
op zoek naar de aansluitingstref-
fer, maar deze kwam er helaas niet 
meer; eindstand 3-5.

Aanstaand weekend speelt Sociï 
thuis tegen koploper Be Quick 
Zutphen dat een paar lastige wed-
strijden achter de rug heeft, mo-
gelijk kan Sociï het de gasten ook 
lastig maken. Aanvang van deze 
wedstrijd is 14.00 uur.
   

 ■ www.svsocii.nl

   

Voedselbank Doetinchem zoekt 
bestuursleden en vrijwilligers
DOETINCHEM - De voedselbank 
Doetinchem dreigt op bestuurlijk 
vlak en in de uitvoering van haar 
taak in een spagaat te raken. Met 
het overlijden van de heer Averest 
is een belangrijke schakel wegge-
vallen tussen bestuur en de ‘werk-
vloer’.

Hij maakte met zijn werk als co-
ordinator en bestuurslid de lijnen 
met de uitvoering en het bestuur 
kort en daarmee was het bestuur 
goed en tijdig geïnformeerd. Nu is 
de koppeling minder sterk. Lande-
lijk worden de regels met betrek-
king tot de voedselveiligheid aan-
gescherpt en vragen vele zaken de 
aandacht van het bestuur. 

Dit alles wordt voor een smal 
bestuur als van de voedselbank 
(vijf personen), waarvan tachtig 
procent dit bestuurswerk naast 
hun reguliere werk doen, wel erg 
veel. De voedselbank heeft dan 
ook behoefte aan extra mensen, 

die onder andere het regenereren 
van levensmiddelen 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 mensen ook in bestuurlijke 
zin de voedselbank zouden willen 
onder steunen. Ook op bouwtech-
nisch gebied is er nog wel een en 
ander te doen.”

De praktische uitvoering vergt tijd 
en aanwezigheid. Daarom zijn ook 
mensen die met pensioen zijn en 
hun tijd zelf kunnen indelen bij 
uitstek geschikt. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met Syt-
ze Ferwerda. Contactgegevens zijn 
te vinden op de website.
   

 ■ devoedselbankdoetinchem.nl   
 

Dit is een geheel nieuw waarschuwingsbord. Foto: GinoPress
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Kennismaken met kunst4daagse
deelnemers rondom Vorden
BRONCKHORST - De kunstma-
nifestatie in Bronckhorst, ge-
houden van 5 t/m 8 mei viert 
dit jaar het tienjarig jubileum. 
Voor de tiende keer openen vele 
kunstenaars, galeriehouders en 
(gelegenheid)kunstlocaties hun 
poorten voor een breed publiek. 
Deze week aandacht voor de 
(fiets)route in en rond Vorden. 
De locaties van de deelnemers 
zijn herkenbaar aan de vlag, 
beachvlag of banner.

De route start en eindigt op het Vor-
dense Marktplein, waar de week-
markt wordt gehouden en jaarlijks 
de kerstmarkt en kunstmarkt. Het 
centrum van Vorden is recent her-
ingericht. 

Aan de Ambachtsweg 2 bij muziek-
instrumentenwinkel Het Klavier, 
waar ook pianolessen worden ge-
geven, exposeert Gert van de Pol. 
Op het Wijngoed Kranenburg aan 
de Kostedeweg 2 worden op ca. 1,5 
ha beekklei op milieuvriendelijke 
wijze druiven verbouwd. Landart-
groep Achterhoek, Beeldhouwers-
collectief Doetinchem en Annie 
Rietman tonen hun werken. 

Ed Penninx en Hanny Dijkers ex-
poseren bij Zelzaete, een gasten-
verblijf in een gerenoveerde vrij-
staande boerderij op kleinschalige 
paardenfokkerij in het coulisse-
landschap aan de Zelledijk 7 tussen 
Vorden en Ruurlo. In een tot ruim 
en licht atelier verbouwde garage 
aan de Horsterkamp 3 werkt en 

exposeert Aaf Renkema. Agnes Ra-
ben realiseerde aan de Nieuwstad 
20 eerst een winkeltje met zelfbe-
dachte en handgemaakte artikelen, 
hoofdzakelijk van wol. Begin jaren 
‘90 startte zij met de Galerie Agnes 
Raben. Daar hangen werken van 
Marianne Roodenburg en Moni-
que Kwist.

Marian Groot Wassink en Henk 
Visser stellen hun woning aan de 
Hoetinkhof 45 open. Drogisterij 
Etos Berendsen aan de Zutphen-
seweg 3 biedt ruimte aan Jan Mar-
tens, maar hij laat overig werk zien 
aan De Boonk 4. Riet Rexwinkel 
heeft aan de Wilmerinkweg 4 haar 
eigen atelier. De boerderij is een 
rijksmonument, daterend uit eind 

18e of begin 19e eeuw. De stenen 
schuur is 19e eeuws. De sier- en 
landschapstuin geeft een goede 
impressie van een boerderijtuin. 
Aan de Zutphenseweg 11, in de 
voormalige pastorie van de gere-
formeerde kerk is Galerie en beel-
dentuin De Burgerij. Daar expose-
ren Rudy Volbeda, Hemmechien 
Knip en Jetty van Well.

Met de expositie van Rowena Pe-
ters in Grand Bistro de Rotonde 
aan de Kerkstraat 3 is het centrum 
van Vorden bereikt. Dit pand is in 
1955 gebouwd. De bistro, waar 
een kunstmenu wordt geserveerd 
tijdens de Kunst4daagse, heeft be-
kende buren: de Wereldwinkel op 
1a en de VVV-Bronckhorst op 1b.

   

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond/Vierakker
WICHMOND - Woensdag 20 april 
om 19.30 uur komt Leonie Ee-
nink in gebouw Withmundi te 
Wichmond vertellen over eigen 
praktijk Chinese geneeskunst en 

acupunctuur-massage behande-
lingen. Zij baseert zich op pols-
diagnostiek en (aanprikken van) 
meridianen. 

Wilt u meer weten, komt u dan naar 
deze verenigingsavond. Ook als u 
geen lid bent van de vrouwenver-
eniging, bent u van harte welkom 
zonder enige verplichting.

Excursie eetbare natuur 
op landgoed Kieftskamp
VORDEN - Mensen eten het liefst 
groenten uit hun eigen tuin, maar 
is het niet nog veel leuker om zelf 
in het wild planten te zoeken die 
eetbaar zijn? De boswachter van 
Geldersch Landschap & Kasteelen 
neemt u op zaterdag 16 april graag 
mee op een les ‘eetbare natuur’ op 
landgoed Kiefstkamp. Start: 14.00 
uur op de parkeerplaats aan de 

Kieftskampweg, hoek Lieferink-
weg, tussen Vorden en de buurt-
schap Linde. Duur: 2 à 2,5 uur. 
Donateurs Geldersch Landschap 
& Kasteelen gratis op vertoon van 
GLK-pas. Voor informatie en re-
serveren: www.glk.nl/evenemen-
ten. Informatie: Wim de Vries, tel. 
06 - 17 320 363 of Joke Hoitink, tel. 
06 - 54 668 064.

   

Vordense senioren met 
vakantie naar Vledder
VORDEN - Senioren uit Vorden 
en omgeving hebben afgelopen 
week vakantie gevierd, zoals elke 
winter, in het Drentse dorp Vled-
der.

Dit jaar was het thema ‘met een 
lach en een traan’. Er zijn diverse 
uitstapjes gemaakt, zoals een 
zwerftocht rond Vledder. Men 
heeft een dagje Hindelopen ge-
daan, waar ze werden vermaakt 
door een “viswijf ”. Ook zijn de 
hunnebedden in Borger bezocht 
waar men een rondleiding kreeg 
in het bezoekerscentrum. De 

avonden waren ook wederom 
goed verzorgd; een spelavond, 
een bingo en een super gezellige 
cabaretavond met sketches en hu-
mor. Al met al weer een gezellige 
midweek.

De gasten kijken nu alweer uit 
naar de volgende vakantie ge-
pland in juli. De reis gaat dan naar 
Lunteren. Hebt u nu ook zin om 
met leeftijdgenoten een weekje 
lekker op vakantie te gaan? Neem 
dan contact op met de familie 
Wolsing: 0575 552271. Een rollator 
meenemen is geen bezwaar.

   

Peuters en kleuters
zetten bloemetjes buiten

KRANENBURG - Evenals voor-
gaande jaren zet conciërge Bart 
op het plein drie “Vierkante-
Meter-Tuintjes” klaar. In de klas 
worden de naamkaartjes zelf ge-
schreven; buiten het potje met 
violen en bolletjes uitgezocht en 
het poten kan beginnen.

Als laatste krijgen alle bloemetjes 
water en de kinderen weten het 

nu zeker: Op de Kraanvogel en het 
Kraankuikentje is de lente begon-
nen! Wat in de peuter en kleuter-
groep begint met 3 vierkante-me-
ter-tuin groeit uit naar 300 vier-
kante meter schooltuin in groep 
7 en 8. Ook deze groepen zijn al 
druk bezig met het voorbereiden 
van hun groentetuin zodat in juli 
een deel van de oogst verkocht 
wordt voor het goede doel.

   

De Muzikale Ontmoeting
BRONCKHORST - In het interker-
kelijke programma De Muzikale 
Ontmoeting bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

In de uitzending van maandag 18 
april zal Ds. Freek Brandenburg 
uit Vorden een overdenking hou-
den. Op maandag 25 april is er een 
overdenking te beluisteren van de 
heer J.M. Van Heugten uit Vorden. 
Hij is diaken in de Verrijzenis Pa-
rochie. Mevrouw Willemien Eel-

derink uit Zelhem zal een bijdrage 
leveren aan de uitzending van 
maandag 2 mei. Het programma 
‘De Muzikale Ontmoeting’ wordt 
iedere maandagavond tussen 
19.00 en 20.00 uur uitgezonden via 
Radio Ideaal.
Muzikale verzoekjes kunnen tot 
en met de vrijdag voor de uit-
zending aangevraagd worden via 
0314-622878.
   

 ■ www.ideaal.org

HENGELO/DRONTEN - Donderdag 
24 maart namen twee teams van 
ondernemende studenten van 
CAH Vilentum in Dronten deel 
aan de JP Morgen venture café 
in het Amsterdamse WTC. Een 
van de teams wist met hun be-
drijf ToolCarrier de challenge te 
winnen en mag nu door naar de 
challenge Benelux.

De twee Student Companies van 
CAH Vilentum namen het op te-
gen zes Student Companies van 
drie andere hogescholen. De op-
dracht die ze mee hadden gekre-
gen was: ‘hoe ziet jullie onderne-
ming er over 10 jaar uit en wat is de 
‘waarde’ van de onderneming op 
dit moment. Hoe ga je de 100.000 
euro investeren die (fictief ) be-
schikbaar worden gesteld door de 
bank’. De beide studententeams 
hadden daar een gedegen ant-
woord op. De Student Company 
met de naam ToolCarrier van de 
CAH Dronten heeft een handige 
tool gemaakt om steelgereedschap 
mee op te bergen en te vervoeren. 
Het product bestaat uit een klem 
met daaraan bevestigd een mag-
neet. Het idee voor dit product 
kwam bij een van de studenten uit 
het team (Jordy van Til uit Vorden) 
zelf vandaan. Hij vond het vaak las-
tig om bezems en scheppen mee te 
nemen op bijvoorbeeld een trekker 

of shovel. De onderneming start 
vanwege het succes door en gaat 
eerst versneld liquideren bij Jong 
Ondernemen. Het team verwacht 
een afzet van 2500 sets in 2016 te 
realiseren. ToolCarrier heeft reeds 
een patent op het product. De pro-
ductie en verzending van het pro-
duct wil het team uitbesteden aan 
sociale werkplaats(en). Tijdens het 
JP Morgan venture café gaven ver-
scheidene heren van JP Morgan de 
student companies advies en tips. 
De jury van deze challenge was 
tevreden over het patent, de grote 

marktpotentie en het afzetvolume 
van ToolCarrier. Als tip gaven ze 
mee: “Ga internationaal en durf 
ook buiten de agrarische sector te 
treden.’’ De groep studenten heeft 
enorm veel geleerd over het run-
nen van een eigen bedrijf. “Maar 
als we ons bedrijf doorstarten dan 
komt het er echt op aan’’, vertellen 
de ondernemers van ToolCarrier. 
De finale is naar verwachting 17 
mei.
   

 ■ www.toolcarrier.info

Jordy uit Vierakker valt in de prijzen 
met ToolCarrier 

De ToolCarrier van de CAH Dronten. Foto: PR

Een van de werken van Jan Martens van het project ‘The 50’. Foto: Kunst4daagse

De kinderen zijn druk met violen en bolletjes poten. Foto: PR
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Goed begin wegraceseizoen 
Ten Tusscher en Den Besten
Races in het 
Franse Croix en 
Ternois
HENGELO/FRANKRIJK - In het Fran-
se Croix en Ternois werden de eer-
ste wegraces meetellend voor het 
BeNecup kampioenschap verre-
den. Het Hengelose Performance 
Racing Achterhoek (P.R.A.) was 
ook afgereisd met Joey den Besten 
en Jochem v.d. Hoek. Daarnaast 
waren er nog talrijke leden van de 
Hamove aanwezig in Frankrijk en 
niet onverdienstelijk. Lesley ten 
Tusscher en Johan Fredriks scoor-
den de nodige punten voor de ver-
eniging uit Hengelo.

Er werden twee wedstrijden in de 
supersport en superbikes klasse 
verreden. Ten Tusccher uitko-
mend in de supersport categorie 
pakte een mooie 2e plaats in race 
1 achter de Belgische winnaar 
Sander Claessen. Een Achterhoeks 
feestje kon er gebouwd worden bij 
het P.R.A. nadat den Besten zich 
naar een 3e plaats had gereden. 
Nadat ten Tusscher 2e werd in 
de 1e race pakte hij de overwin-
ning in race 2 en dat was de eer-
ste winst voor de Hamove coureur 
in de supersport klasse. Claessen 
werd nu 2e voor de sterk rijdende 
Bobby Bos. Den Besten greep met 
een 4e plaats net naast het podium 
en ging met een goed gevoel huis-
waarts.

Johan Frediks werd in de super-
bikeraces een keer 5e en 4e. De 
winst ging naar onze zuiderburen 
Vincent Lonbois en Sebastien Leg-
relle. Lonbois domineerde in race 
1 en I.R.R.C. kampioen Legrelle 
was ongenaakbaar in race 2. Jo-
chem v.d. Hoek kon zijn draai nog 
niet vinden en deed het met een 
17e en 12e rustig aan. Tonny Was-

sing van P.R.A. team maakte zich 
niet ongerust. Den Besten en v.d. 
Hoek beschouwden deze races als 
een training voor het aankomende 
I.R.R.C. kampioenschap die hun 
1e wedstrijden rijden over drie 
weken in Hengelo op het circuit 
‘Varsselring’.

Torleif Hartelman de steun en toe-
verlaat van de Britse top coureur 
Sam Lowes kende twee succes-
volle weekenden. Lowes wist twee 
weken geleden 2e te worden in 
Argentinië en wist dit te herhalen 
afgelopen zondag in de U.S.A.

Er zal volop 
gereden worden 
voor EK en WK

Volgende week zal Bryan Schou-
ten uitkomen tijdens het WK SBK 
weekend op het TT Circuit Assen. 
Het Yamaha blok is onder han-

den genomen door Hartelman en 
Schouten liet tijdens de perscon-
ferentie van het evenement weten 
zeer blij te zijn met de veranderin-
gen die door Torleif waren aan-
gebracht. Schouten zal meedoen 
in de categorie EK supersport dat 
geïntegreerd is in het WK Supers-
port. Voor topposities zal hij niet 
kunnen strijden maar beschouwd 
het als een bonus om in Assen te 
mogen deelnemen.

Schouten zal dit seizoen verder 
uitkomen in het Internationale 
Deutsche Meisterschaft (I.D.M.). 
Michael v.d. Mark is aankomend 
weekend een van de kanshebbers 
op het podium bij de WK Super-
bikes in Assen. Daar zal Hamove 
lid Rob Hartog zijn uiterste best 
doen om bij de eerst vijftien te ein-
digen in de Stock 1000 race.

Vanaf vrijdag tot en met zondag 
zal er volop gereden worden door 
EK en WK toppers. Daarnaast 
staan er diverse jeugdklassen op 
het programma.

Quintus Heren C1 plek 
gestegen
HENGELO - In de week van 4 tot 
en met 10 april stonden er vier 
uitwedstrijden van SV Quintus 
op het programma. De HC1 be-
haalde een ruime overwinning 
en schoof zelfs een plek op in het 
eindklassement.

Maandag 4 april speelden de 
Quintus Dames Recreanten tegen 
Swift A DR2 in Sporthal Elderveld 
in Arnhem. Uitslag 10-8.
De meiden en jongens van Quin-
tus D1 speelden hun laatste wed-
strijd van het seizoen op zaterdag 
9 april in Sportcentrum Triominos 
Endesprong in Duiven tegen Loo 
D1. Loo begon sterk aan de wed-
strijd en Quintus had eerst het 
nakijken. Naarmate de wedstrijd 
vorderde werden er toch goede 
aanvallen gespeeld en de dekking 
ging weer dicht. Hierdoor nam 
Quintus een voorsprong van vier 
doelpunten. Tot het eind van de 
wedstrijd, iedereen van Quintus 
wilde weer scoren. Hierdoor kwa-
men er gaten in de defensie en Loo 
kwam steeds dichter bij. Helaas is 
de laatste wedstrijd geëindigd in 
gelijkspel, 10-10.
De Heren 2 van Quintus speelden 
zondag 10 april de laatste wed-
strijd van het seizoen. In Sporthal 
de Reehorst in Ede namen zij het 
met een gehavende selectie op te-
gen kampioen Reehorst HS2. Ree-

horst was van begin af aan de be-
tere ploeg en bouwde al snel een 
grote voorsprong op. Aan beide 
kanten vielen veel doelpunten uit 
snelle aanvallen en break-outs. 
Ruststand 24-12. Ook na rust vie-
len er veel goals. Quintus speelde 
de tweede helft stukken beter dan 
voor de rust, waardoor het verschil 
in doelpunten niet veel groter 
meer werd. Eindstand 44-28.

De laatste wedstrijd van het sei-
zoen, moest Quintus HC1 uit te-
gen HCW HC1 in Sporthal Spoor-
zone in Winterswijk. Met snelle 
breaks-outs en laag gooien zetten 
ze de wedstrijd naar hun hand. 
DE nummer 8 van HCW was hun 
sterkste speler, maar door stevige 
aanpak van Quintus had hij wei-
nig kans. De rust was 7-12 voor de 
Hengeloërs. De tweede helft was 
niet sterk. HCW liep snel in tot 
9-13. Het thuisteam kreeg de slag 
te pakken maar de jongens zetten 
de eindspurt in en een geweldige 
overwinning van 11-31 was het 
resultaat. Als klap op de vuurpijl 
bleek dat zij ook nog eens een 
plaats op de ranglijst waren geste-
gen.

De laatste wedstrijd van het sei-
zoen: 29 april 20:00 uur Quintus 
DR1 - Reflex DR1: de Kamp, Hen-
gelo.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van donderdag 
7 april 2016, de tweede avond (nu 
wel) van de zesde ronde. In de A 
lijn 14 paren, B lijn 14 paren en in 
de C 15 paren. Een stilzit dus.

Uitslag: lijn A: 1.Marijke Hilderink 
& Erica Schut 56,94% gedeelde 2e 
plaats met 56,25%: Joke Damveld 
& Hans Oldhoven , José & René 
Winkelman en Inge & Reint Pel-
lenberg. Lijn B: 1. Wim & Jenny 

van Wanrooy 66,67%, 2. Truus & 
Cees Mortier 65,28% 3. Joop ten 
Holder & Emmy Stegeman 62,15%. 
Lijn C: 1. Paulien Gasseling & Mi-
nie Peters 63,58%, 2. Jirka & Svatja 
de Wolf 62,57%, 3. Jasper de Ronde 
& Bert Nijenhuis 59,08%.

Volgende week bridgen op don-
derdag 14 april. Afmelden min-
stens vóór 12.00 uur op de wed-
strijddag via 06-25198329. 

ZELHEM - Het was in 2015 echt al 
een ingrijpende verandering door 
de samenvoeging van de Neder-
landse en Belgische Supermoto 
competitie. Daarbovenop kwamen 
er in Zelhem als een soort toegift 
vrije trainingen op de zaterdagmid-
dag op het mooie asfaltcircuit. Ge-
lukkig werden de initiatieven door 
deelnemers en publiek van harte 
werd toegejuicht, maar het bestuur 
van de Stichting SuperMoto Vin-
kenkamp wilde nog wel een stap 
maken en keek alweer verder.

Door het totale wedstrijdaanbod 
in Nederland voor de supermoto-
sport nog eens goed te bekijken 
bleken er mogelijkheden te zijn. 
Immers, afgelopen jaar is er door de 
tweede motorbond in Nederland, 
de MON (Motorsport Organisatie 
Nederland) een nieuwe competitie 
opgestart in de vorm van een su-
permoto lange-afstands-race ofwel 
de Endurance wedstrijden. Op het 
permanente circuit in Lelystad wer-
den met succes vier wedstrijden van 
elk vier uur verreden. Dat bracht het 
bestuur van de Stichting SuperMoto 
Vinkenkamp op een idee.

Inmiddels hebben gesprekken met 
de KNMV en de MON plaatsge-
vonden en zijn er vervolgens af-
spraken gemaakt. “Ons idee kwam 
ook precies op het goede moment, 

de Endurance deelnemers willen 
natuurlijk ook graag op andere cir-
cuits rijden en zie daar: de uitbrei-
ding van de KNMV BeNeCup wed-
strijden op zondag met een MON 
Endurance op zaterdagmiddag in 
Zelhem was een feit. Dit betekent 
concreet dat de Endurance Cup 2016 
er een race bij heeft met de veelzeg-
gende naam ‘de drie uur van Zelhem’. 
De vrije trainingen, zoals vorig jaar 
ook geïntroduceerd waren een schot 
in de roos en blijven ook gewoon op 
het programma staan, waarmee er 

een mooi en vol supermoto week-
end ontstaan is.”

De wedstrijd in Zelhem is de eerste 
wedstrijd van het nieuwe seizoen 
2016. De circa honderd deelnemers 
uit vooral Nederland en België staan 
te popelen om elkaar de maat te ne-
men. Het totale programma: zater-
dag 16 april: 12.30 - 15.30 uur vrije 
trainingen (deelnemers BeNeCup en 
Endurance), 16.15 - 19.15 uur SMT 
Endurance Cup ‘De 3 uur van Zel-
hem’. Entree 5 euro (volwassenen).

De drie uur van Zelhem tijdens
SuperMoto weekend

Behalve de SuperMoto zullen er ook Endurance races worden gehouden. Foto: Henk 

Teerink

Winst voor Hamove clublid Lesley ten Tusscher. Foto Henk Teerink

Visklus
Ondernemend
Een jaar of wat geleden was ik in ge-
sprek met Piet Kruiver, onze boeren-
kaasspecialist en een ras onderne-
mer. Om het werk voor mijzelf ver-
nieuwend en uitdagend te houden, 
sprak ik met hem over onderne-
merschap en het stellen van nieuwe 
doelen. Piet zei: “Op zoek gaan naar 
nieuwe doelen geeft zelden het ge-
wenste resultaat. Maar als de tijd er 
rijp voor is, komt er vanzelf weer iets 
op je pad, Marcel.” Kaas verkopen in 
mijn speciaalzaak is zeker vreugde-
vol, maar nieuwe uitdagingen zijn 
dat óók.

Overtuigend
Piet heeft gelijk gekregen: in sep-
tember vorig jaar opperde mijn 
vrouw – die in Winterswijk ook zo’n 
mooie Zuivelhoeve-winkel exploi-
teert – opeens dat het wel bijzonder 
zou zijn om in Winterswijk gebak-
ken vis te gaan verkopen. “Zou onze 
oudste zoon Geert dat kunnen gaan 
ondernemen?” Hoewel dit idee mij 
aanvankelijk niks leek, hebben we 
het plan onderzocht, uitgewerkt... 

en zijn ermee begonnen! Gertrüd 
kan overtuigend zijn en hoe lan-
ger ik er mee rondliep, des te meer 
kreeg ik het idee dat het een succes 
zou worden.

Resulterend
Vanaf januari ben ik zelf aan het 
klussen en verbouwen geweest. 
Het geslaagde resultaat: ‘Vishoeve 
Winterswijk’. Van een onaanzienlijk 
pand hebben we een fraaie, frisse 
vissnackbar gemaakt waar Geert 
dagelijks verse fish & chips klaar-
maakt voor zowel Winterswijkse 
klanten als de vele Deutsche Kun-
den für gebratenen Fisch. Wat zijn 
we trots op dit mooie resultaat!

En nu weer alle tijd voor kaas. Bij-
voorbeeld deze week zes (!) soor-
ten Stolwijkse kruidenkazen. Echte 
boerenkaas doortrokken met ver-
schillende kruiden. Proeven is zeker 
de moeite waard! En zoals u weet, 
proeven is kopen, zodat u er ook 
thuis van kunt genieten! 

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Contact Bronckhorst NoordSport16 Dinsdag 12 april 2016



PD-wedstrijden in zicht voor Dash D1
VORDEN - Afgelopen zaterdag, 9 
april was het weer tijd voor een 
wedstrijd in eigen hal. Dit keer 
mochten de dames van Dash aan-
treden tegen SVI DS1 uit Zwolle. 
Tijdens de uitwedstrijd tegen 
Zwolle werden de volledige 5 pun-
ten meegenomen naar het mooie 
Vorden. Gedurende de wedstrijd 
van Dash dames 2 zaterdag, die ge-
speeld werd voor de wedstrijd van 
dames 1, werd bekend dat concur-
rent SSS/De Babbel verloren had 
met 3-1. Door deze gunstige uitslag 
kon er een hele grote stap naar de 
tweede plek gezet worden en hier-
mee dus ook naar promotiewed-
strijden! Met wat extra hulp van 
Maaike Draaijer, Kimly Besselink 
en Kyra Ulfman uit dames 2 kon de 
wedstrijd vol enthousiasme gestart 
worden.

De eerste set kwamen de dames 
uit het achtkastelendorp op een 
snelle voorsprong. Maar door veel 
servicefouten en een wisselvallige 
blokkering aan de kant van Dash 
kwam SVI steeds weer iets dichter-
bij. Door time-outs werden de Vor-
dense koppies even op scherp gezet 
door coach Ellen Leunk, waardoor 
Dash weer aan een voorsprong kon 
gaan bouwen. Boven de 20 werd 
het toch nog even spannend maar 
bij 23-23 was het spannend genoeg 
geweest en wist de thuisploeg de 
eerste set binnen te slepen.

BAM, dat was 1 punt! Dit hield in 
dat er in ieder geval een gat van 5 
punten zou blijven staan met de 
nummer 3. Op naar de volgende. 
Helaas wist Dash de tweede set 
niet sterk te beginnen en werd 
hier tegen een flinke achterstand 
aangekeken. Door een erg goede 
service serie van Maike van Mou-
rik kwam Dash terug in de set en 
werd het weer echt spannend in 
de eindfase. Met 26-25 op het sco-
rebord werd door Kimly Besselink 

de set binnengehaald doormiddel 
van een killblock, in haar eentje! 
De derde set was een compleet 
ander verhaal. De servicedruk ging 
omhoog aan de Vordense zijde en 
vooral de foutenlast ging omlaag. 
De druk was eraf en er kon heerlijk 
vrijuit gevolleybald worden. SVI 
had moeite om de pass aan het net 
te krijgen, waardoor het spel van de 
dames uit Zwolle makkelijker te le-
zen werd. En bij Dash kon iedereen 
de gaten in de verdediging van SVI 
vinden. Met een gemakkelijke 25-
15 was ook de derde set snel binnen 
en dus ook de overwinning. Op dit 
moment stonden we al 8 punten 
boven de nummer 3 en met nog 
2 wedstrijden te gaan komen de 
promotiewedstrijden steeds dich-
terbij. Maar wat zou dat bonuspunt 
(en het rondje van sponsor Visser 
Mode) lekker smaken.

Dus zo gezegd, zo gedaan. Als er 
dan toch een overwinning bijge-
schreven gaat worden, kunnen 
maar beter alle punten in eigen 
huis worden gehouden. 10 pun-
ten uit twee wedstrijden tegen de-
zelfde tegenstander zijn ook leuke 

statistieken om nog eens na te ver-
tellen. En in de vierde set leek het 
geen moment op een 3-1 overwin-
ning uit te draaien. Vanaf het begin 
overheerste Dash met tussenstan-
den van 10-2 en 14-4. En het enige 
wat ze zichzelf aan konden rekenen 
was dat ze het niet eerder afge-
maakt hadden. Want SVI kreeg nog 
16 punten mee naar huis in deze 
laatste set.

Voor de dames uit Vorden was 
het belangrijkste dat SSS/de Bab-
bel dames 1 op een afstand van 9 
punten is gezet. In theorie is dit een 
overbrugbare afstand, maar met 
nog twee wedstrijden te gaan is het 
aan Dash om minstens twee pun-
ten te pakken en dan is de tweede 
plaats een feit. Graag hebben zij u 
steun daarbij. De eerste wedstrijd is 
16 april, ook weer in sporthal ‘t Jeb-
bink, tegen Boemerang dames 1. In 
de uitwedstrijd heeft Dash dames 
1 hier een wanprestatie neergezet, 
een van de weinige dit seizoen, en 
het zou dus zeker fijn zijn om dit 
goed te maken! Dit gaat gebeuren 
om 17.45, dus hopelijk tot dan.

Wethouder Peppelman brengt bezoek 
aan Schaapscheerdersfeest bij Feltsigt

BEKVELD - Antoon Peppelman, 
wethouder van de gemeente 
Bronckhorst, komt zaterdag 30 
april naar Bekveld om het schaap-
scheerdersfeest te openen op het 
terrein van Recreatie en Kinder-
boerderij Feltsigt. Het schaap-
scheerdersfeest is een evenement 
dat bol staat van de activiteiten 
rondom leven op het platteland 
van mens en dier in het algemeen 
en het schaap in het bijzonder. 
Juist vanwege deze ingrediënten 
heeft de heer Peppelman, ge-
meend dit evenement te bezoeken 
om eens te kijken hoe het één en 
het ander in zijn werk gaat.

Vanaf 10.00 uur zijn alle stands 
geopend met informatie op het 
gebied van leefbaarheid, wol en 
er is de culinaire zone. Om 11.00 
uur zal wethouder Peppelman het 
evenement officieel openen met 
een toespraak over zijn visie op 
het buitenleven, het houden van 
dieren en omgaan met de natuur. 
Een stukje innovatie zal ook aan 
bod komen. Het is in deze tijd be-
langrijk om vindingrijk te zijn. De 
heer Peppelman zal dan ook wel-
licht ingaan op de stands die te 
zien zijn in de leefbaarheidshoek 
op het schaapscheerdersfeest.
Om ongeveer 12.00 uur staat de 
lunch op het programma in de cu-
linaire zone. Deze afdeling wordt 
gevormd door een Islamitische 
keuken en een Hollandse keuken 
met daaromheen stands met wij-
nen, verschillende soorten thee, 
streek en honingproducten. De 
bovengenoemde keukens hebben 
schapenvlees op de menukaart 
staan, de ene op de Islamitische 
manier en de ander volgens Ne-
derlands recept. De bezoekers 
kunnen plaats nemen op het ter-
ras om te proeven wat het verschil 
is tussen beide keukens en kunnen 
zich laten informeren over de be-
reidingswijze.

Voor, tijdens en na het eten is er de 
mogelijkheid het schapen scheren 
als activiteit te bezichtigen in de 
daarvoor ingerichte scheerarena. 
Deze arena is overdekt en met tri-
bunes ingericht om het scheren 
voor iedereen zichtbaar te hou-
den. Direct na de opening zal er 
opgetreden worden door country-
zanger Will Claase uit Den Helder 
met in zijn kielzog de country-
linedancegroep de Uuthoekers uit 
Baak.
Het evenement wordt gehouden 
op zaterdag 30 april en zondag 
1 mei van 10:00 tot 18:00 uur en 
heeft veel nevenactiviteiten als 
het schapendrijven met honden, 
workshops, mobiele houtzagerij, 
hondentraining en veel speelgele-
genheid tussen alle boerderijdie-
ren. Het vindt plaats aan de Bek-
veldseweg 5 te Bekveld nabij Hen-
gelo. Entree 3 euro per persoon en 
parkeren is gratis.
   

 ■ www.feltsigt.nl

VORDEN - Op zaterdag 16 april 
geeft de Vordense blues- en soul-
band Beware een benefietconcert 
in zaal ‘t Heuveltje in Beek. De op-
brengst van het concert gaat naar 
stichting ALS Nederland. De ham-
mondorganist van Beware, Fred 
Meijer, fietst 3 juni aanstaande de 
Tour du ALS: drie keer de Mont 
Ventoux op.

Beware staat voor dampende blues 
en soul. De Vordense band bestaat 
al een flink aantal jaren, twee jaar 
geleden is toetsenist Fred Meijer 
uit Doetinchem erbij gekomen. 
Sindsdien staat er een vijftig jaar 
oud Hammondorgel op het po-
dium te ronken, die de blues- en 
soulklanken van Beware nog be-
ter maken. Fred fietst 3 juni aan-
staande de Tour du ALS: drie keer 
de Mont Ventoux op. Uiteraard wa-
ren zijn bandleden bereid om een 
benefietconcert te geven om zo het 
benodigde sponsorgeld bij elkaar 
te brengen. Beware bestaat verder 
uit de Vordenaren Mieke Polman 
(zang), Jan Denekamp (gitaar & 
zang), Bert van Dijk (bas & zang) 
en Gerard Eijkelkamp (drums).

ALS-patiënte Ineke
Fred Meijer maakt deel uit van het 
vierkoppige team Ineke, dat 3 juni 
de Tour du ALS fietst. “Daar zit een 
verhaal achter”, vertelt Fred. “Via 

vriend en teamgenoot Charles Ke-
ijser heb ik kennis gemaakt met 
ALS-patiënte Ineke en haar part-
ner Annemieke. Charles maakte 
een fotoserie over Ineke voor het 
boek ‘Fotografeer ALS de wereld 
uit’. Er moest nog een korte tekst 
bij en Charles vroeg mij of ik dat 
wilde schrijven. Ik heb toen Ineke 
en haar vriendin Annemieke geïn-
terviewd en het tekstje geschreven. 
Ineke is vorig jaar overleden. Ik 
vind het een eer om namens haar 
de Mont Ventoux op te fietsen.”
Team Ineke bestaat uit Annemieke 

Straver (vriendin van Ineke), haar 
zoon Roald, Charles Keijser en 
Fred Meijer. “We hopen met het 
benefietconcert het nodige spon-
sorgeld bij elkaar te krijgen”, aldus 
Fred. “En natuurlijk mag iedereen 
die dat wil ook gewoon doneren. 
Dat gaat heel gemakkelijk via de 
website, daar is Team Ineke snel 
te vinden. Daar kun je in een paar 
eenvoudige stappen een donatie 
doen.”
   

 ■ www.tourduals.nl

Vordense band Beware geeft
benefietconcert voor ALS

De Vordense band Beware. Foto: PR

Vanaf het begin overheerste Dash met tussenstanden van 10-2 en 14-4.  Foto: PR

Zaterdag 23 april 2016 geeft zij 
van 9.30-12.00 uur in het kulturhus 
Vorden de tweede workshop over 
“Voeten”. Dit keer in relatie tot de 
lage rug. 
Onze voeten zijn ons steunpunt en 
ons contact met de aarde bij het 
staan, lopen en vele andere acti-
viteiten. Deze workshop gaan we 
dieper in op de relatie die voeten 
en lage rug met elkaar hebben. 
Hoe ze elkaar beïnvloeden, wat de 
rol van de heupen hierbij is en hoe 
subtiele voetbewegingen span-
ningen in de onderrug kunnen 
verminderen en voorkomen. Maar 
ook andersom, hoe de onderrug de 
voeten belast. Een samenspel dat 
steeds meer zichtbaar zal worden 
tijdens deze ochtend en zich mak-
kelijk laat integreren in de dagelijk-
se bezigheden.
Je gaat tijdens deze ochtend zelf 
ervaren, ontdekken en spelen met 
jouw mogelijkheden. Woorden die 
bij deze workshop passen zijn… 
Zacht, logisch, basis, krachtig en 
vrij, open en stevig.
Deze workshop is voor iedereen 
toegankelijk die interesse heeft in 

zijn eigen bewegen en functione-
ren. Dus noteer vast in uw nieu-
we agenda: Op 23 april 2016 van 
9.30-12.00 uur. Kulturhus Vorden. 
Workshop “Voeten en de lage rug”. 
Kosten zijn €40.

De derde workshop uit deze serie 
wordt gegeven op Zaterdag 25 juni 
2016: “Voeten en nek/schouders”.
Voor meer informatie, workshops 
of inschrijven: 
www.bewust-bewegen.com of 
bel Inge op: 06-4343 1216

(Advertorial)

Zaterdag 23 april in het Kulturhus in Vorden

Workshop Voeten en de lage rug
Velen van u kennen Inge nog als Oefentherapeute Cesar. Zij had ja-
ren geleden (1993-1999) praktijk aan het Hoetinkhof. Zij is inmid-
dels verder gespecialiseerd in het menselijk bewegen en werkt 
als Feldenkrais practitioner in Doetinchem en geeft workshops op 
vele plaatsen in Nederland.

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 

onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 

verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.

Publiek kijkt toe hoe het schaap wordt ge-

schoren. Foto: Liesbeth Spaansen
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Kerk open om 19.00 uur  

HENGELO Gld
14 april

Lente

19.30 uur REMIGIUS KERK 
te Hengelo Gld. 

MODE & 
INSPIRATIE
SHOW         

MODE & 
INSPIRATIE
SHOW         

Koopzondag 17 april
12.00-17.00 uur

KOM NAAR ONZE
MODESHOW

HEMA HENGELO G, 
Raadhuisstraat 21b T: 0575 465 050 

en laat je inspireren
door onze nieuwste

dames-, en kindermode
14 april Remigiuskerk 19.30 uur.
Koopzondag 17april 12.00 - 17.00 uur.

Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394 
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

al meer dan 50 jaar 
een begrip in de Achterhoek

Schoenmodehermans

Hengelo

12.00-17.00 uur

Lente
HENGELO Gld 14 april 19.30 uur RemigiuskerkHENGELO Gld 14 april 19.30 uur Remigiuskerk Koopzondag 17 april

12.00-17.00 uur

MODE & INSPIRATIESHOWMODE & INSPIRATIESHOW



Bel of mail NU
voor een afspraak!

Variabel:
5 jaar vast:
10 jaar vast:
20 jaar vast:
30 jaar vast:

ACTUELE 
HYPOTHEEK 
RENTES*

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

info@memelink-bergervoet.nl
www.memelink-bergervoet.nl

De hypotheekrente
staat historisch laag.

* Aan deze percentages kunnen geen rechten worden ontleend.

1.72%

1.50%
1.75%
2.45%
2.89%

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo gld, Tel: 0575 46 19 96

OPENINGSTIJDEN:

Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur
Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

10%
Een voorproefje van deze collectie kunt u al zien
tijdens onze gezamelijke modeshow in de Remigiuskerk,
donderdagavond 14 april om 19.30 uur.

op de gehele collectie
m.u.v. afgeprijsde artikelen e.a. aanbiedingen

korting

ZONDAG 17 april
12.00 - 17.00 uur

KOOPZONDAG

i.v.m. de modeshow donderdagavond, zijn wij tot 22.00 uur geopend!

Lente
HENGELO Gld 14 april 19.30 uur RemigiuskerkHENGELO Gld 14 april 19.30 uur Remigiuskerk Koopzondag 17 april

12.00-17.00 uur

MODE & INSPIRATIESHOWMODE & INSPIRATIESHOW



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!

17 APRIL KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 uur.
17 APRIL KIDS-WEEKEND | Kleurplaatactie, springkussen en Teun & Pleun van Marveld recreatie, gratis leuke punchballon (op=op)
verloting Teva kindersandalen, ballonnenclown en live cooking met Barbecook. Kijk op www.obelink.nl voor 
alle informatie of volg ons op Facebook.

Nu voor

39.95

Vanaf

299.-

Outdoor Feelings River 
Riante hoekbank met een hoge
tafel. Incl. kussens. Advies 1199.-

Excl. accessoires.

Nu voor

899.-

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

MULDERSHOF 8, STEENDEREN
WOON/WINKELPAND MET MEERDERE WERKRUIMTES 

Bezichtigingen: 
woensdag 20 april van 16.00 tot 18.00 uur 

en zaterdag 23 april van 16.00 tot 18.00 uur
Info: Streek Makelaars, Gea Haan, 06-53727208

Ruurloseweg 2
7255 DH Hengelo (Gld)
0575-461484

Dorpsstraat 27
7261 AV Ruurlo
0573-453193

www.spannevogel.nl

Koopzondag
17 april

Hengelo 11.00 uur - 17.00 uur

Deze actie is geldig t/m 30 april 2016
en geldt niet in combinaties met andere acties.

Rolgordijnen

Vouwgordijnen

Multishade25%
KORTING 

op binnenzonwering 
uit onze huiscollectie

Lente
HENGELO Gld 14 april 19.30 uur RemigiuskerkHENGELO Gld 14 april 19.30 uur Remigiuskerk Koopzondag 17 april

12.00-17.00 uur

MODE & INSPIRATIESHOWMODE & INSPIRATIESHOW

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Vrijdag 15 april

Hollandse Kneiterparty:
DJ Roy en Tinus Hoekstra

Zaterdag 16 april

The Fortunate Sons
(CCR coverband)

Disco Salitos Lenteparty
DJ Dion en DJ James

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Einde van organisatie 
‘Clubvooruit’ is nabij
OOST GELRE - Het was begin 2012 
dat er met de alles zeggende woor-
den ‘Wij gaan ervoor, wij gaan aan 
het werk en van ons zult u gaan 
horen!’ door Hans te Grotenhuis, 
voorzitter van het stichtingsbe-
stuur, het startschot werd gegeven 
voor de organisatie Clubvooruit. 
Het betreft in dit geval een project-
bureau dat clubs, verenigingen en 
organisaties vooruit helpt op ver-
schillende terreinen. En daarbij 
valt te denken aan advies en on-
dersteuning bij bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van beleid, het zijn 
van een vraagbaak op het gebied 
van wet- en regelgeving, daad-
werkelijke ondersteuning en uit-
voering van financiële-, leden- en 
salarisadministraties, alsmede be-
stuursondersteuning in zijn alge-
meenheid, assistentie bij de orga-
nisatie van themabijeenkomsten, 
workshops, cursussen en dergelij-
ke. Nu iets meer dan vier jaar later 
is bekend geworden dat Clubvoor-
uit aan het eind van dit jaar stopt. 
De reden is dat er te weinig vereni-
gingen en organisaties een beroep 
doen op de diensten van het door 
de gemeenten Berkelland, Bronck-
horst, Oost Gelre en Winterswijk 
ondersteunde bureau. Met andere 
woorden, de door de gemeenten in 

het bureau geïnvesteerde gelden 
worden bij lange na niet terugver-
diend.

Clubvooruit is de opvolger van het 
oorspronkelijke Sportservicebu-
reau Achterhoek. De realisatie van 
het project werd in eerste instantie 
mogelijk gemaakt door drie ge-
meenten, waar in een later stadium 
Bronckhorst aan werd toegevoegd. 

Daarnaast was men bij de doorstart 
verzekerd van de medewerking op 
verschillende gebieden van destijds 
de Rabobank Achterhoek-Oost. 
Het nog beschikbaar te stellen be-
drag bestaat uit een tweetal com-
ponenten, te weten € 7.500,00 voor 
de reguliere werkzaamheden en € 
11.708,00 voor het afbouwen van de 
organisatie.

Uitgelaten sfeertje op 
MPF Zelhem
ZELHEM - Soms is één anekdote 
goed genoeg om de gehele sfeer 
op een feest te omschrijven. Jan-
nes krijgt tijdens zijn optreden op 
het Mega Piraten Festijn in Zel-
hem plotseling versterking van 
een jongeman met het downsyn-
droom. Het is degene die de show 
steelt. Als hij na Jannes nummer 
‘Zwevend naar ‘t geluk’, als een 
volleerd publieksmenner, met 
felle armbewegingen de fans opjut 
tot een harder applaus, is het re-
sultaat oorverdovend. Hard gelach 
vermengt zich met nog harder ge-
juich.

Geslaagd voor zijn examen. De 
jongeman mag dus nog een liedje 
meezingen. Het is ‘Oh Eleonora’ 
en hij brult vrolijk mee. Na afloop 
vraagt Jannes om een applaus 
voor de jongeman. En dat krijgt 
hij. Maar hij wil meer. Hij rent 
naar alle kanten van het podium, 
jut het publiek op en krijgt waar hij 
om vraagt. En het publiek werkt er 
maar wat graag aan mee. Overal 
zijn lachende gezichten te zien. En 
zo is de sfeer in Zelhem. Niet voor 
niets zegt Ton Koopmans, de helft 
van de Gebroeders Ko, het eerder 
die avond na een geslaagd optre-
den al: “Het maakt niet uit wie er 
op het podium staat. Feest wordt 
het toch wel.” Hij kijkt naar Wolter 
Kroes die een paar meter verder op 
wordt geïnterviewd door de me-
dia en grapt: “Of wij dat nou zijn 
of een doorsnee-artiest als Wolter 
Kroes.” Hij begint te lachen. “Wel 
erbij zetten dat het een grapje was 
hè”, zegt Tons broer Gerard. Ton: 
“Ze zeggen altijd dat de Gebroe-
ders Ko laat op de avond moeten. 
Vanavond heeft weer laten zien 
dat daar niks van klopt. Het pu-
bliek wil een feestje en viert dat 
feestje gewoon. We stonden er nu 
vroeg, maar we hebben het MPF 
ook wel eens geopend, en meteen 
weer groot feest!” De setting van 
het festival, zo op het platteland 
was echter wel even wennen voor 
hem: “Ik moest net even pissen, 
dus ik de bosjes in. Ik rook wat en 
dacht: ben ik dat? Maar gelukkig, 
nee, het was de koeienstal.”

Ook Marianne Besselink, burge-
meester van de gemeente Bronck-
horst, ziet dat het goed is. “Het is 
voor mij het eerste Mega Piraten 
Festival. Ik wilde graag zien hoe 
dat er voor en achter de schermen 
aan toe gaat. Het is enorm strak 
georganiseerd. En vanuit mijn rol 
is dat prettig. Van tevoren hadden 
we ook al een kijkje genomen. Dat 
zorgt ervoor dat je er niet wakker 
van ligt.” Uiteindelijk is zij name-
lijk eindverantwoordelijke als er 
wat mis gaat. Maar politieman Rob 
Kok is eigenlijk nergens bang voor. 
“Je hebt te maken met een men-
senmassa die ook flink bier drinkt. 
Waar praten we over, zes- zeven-
duizend mensen? Vorig jaar was 
er een incidentje. De keer ervoor 
in Halle was er zelfs niks. Het ri-

sico dat er wat mis gaat, is er altijd, 
maar de mensen die hier naartoe 
gaan, willen eigenlijk alleen maar 
een feestje vieren. Een leuk pu-
bliek!”
Op de tribune van het MPF zit me-
vrouw Teunissen uit Zelhem. 65 
jaar. Ze is er op het MPF bijna al-
tijd bij. Demonstratief laat ze zien 
wat voor shirt ze onder haar jasje 
heeft. “Ik ben een piratentopper 
staat er op haar rug’. “Ik luister al 
van jongs af aan naar piratenzen-
ders. Ik wil niks anders.” Ze be-
zoekt het feest samen met Gerrit 
(53), een kennis van haar tafelten-
nisvereniging. “Mijn man wil hier 
niet mee naartoe”, zegt ze. “We zijn 
al 44 jaar getrouwd hoor! Ook mijn 
dochter gaat hier vaak naartoe. 
Niet met mij hoor, met haar vrien-
den. Die gaat echt voor de sfeer.”
Maar mevrouw Teunissen is er 
voor de muziek. En als Jannes op-
komt juicht, zingt en danst ze alsof 
ze 21 is. En natuurlijk brult ze kei-
hard mee als na ‘Adio, Amore Adio’ 
er weer een enorm gejuich los-
barst. Een bijna levende kakofonie, 
waarin gebrul, gegil, applaus en 
een gescandeerd ‘boeruh’, strijden 
om de dominantie. “Ik heb kip-
penvel”, brult Jannes. Stralend ver-
laat hij het podium. “Dit was een 
hele goeie”, meldt hij na afloop. “Ik 
heb wel vaker jongens en meiden 
met het downsyndroom op het 
podium gehad. Deze jongen was 
inderdaad erg enthousiast! Ik heb 
het één keer nog enthousiaster ge-
zien. Dat was mijn nichtje, die ook 
down heeft. Het blijft mooi om te 
zien. Die mensen hebben geen 
drank nodig, zijn bijna altijd vro-
lijk en uiten dat graag. En het was 
hier fantastisch hoe het publiek 
op die jongen inspeelde. Hij hoor-
de er helemaal bij vanavond. Dat 
was wel een extraatje voor dit op-
treden. En ook om te zien hoe het 
publiek hier van Nederlandstalig 
houdt. Ik bedoel: ik kreeg volgens 
mij een applaus van meerdere mi-
nuten na Adio.”

In de tent gaat het feestje door. Het 
publiek zingt mee, brult, drinkt, 
sjanst, danst alsof het een lieve lust 
is. Overal zijn lachende gezichten 
te zien. En het applaus voor de 
artiesten is telkens net wat harder 
dan in heel veel andere adresjes 
in de MPF-karavaan. Ook van de 
partij: Tante Rikie. Vertellen wat 
ze leuker vindt: de Zwarte Cross 
of het MPF, dat doet ze niet. “Die 
vind ik allebei even leuk.” Ze is er 
gewoon als bezoekster, maar Wil-
lie Oosterhuis kan het niet laten 
en trekt haar het podium op om de 
Jovink-klassieker ‘Brommers kie-
ken’ te zingen. Niet helemaal de 
bedoeling, volgens haar dan, maar 
ze doet het toch. Een inkoppertje 
natuurlijk, de publieksreacties la-
ten zich raden…
   

 ■ www.megapiratenfestijn.nl

   

Spring bij LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 13 april 
staat de band ‘Spring’ centraal in 
het programma live@ideaal, dat 
tussen 20.00 en 22.00 uur vanuit 
de iBeat Recording Studio in Zel-
hem wordt uitgezonden. De band 
speelt live en de bandleden wor-
den geïnterviewd door de presen-
tatoren van het programma.

Spring is ontstaan in 2014, en be-
staat uit een groep jonge en en-
thousiaste muzikanten met het 
doel ‘Springen!’ als opdracht aan 

het publiek om mee te deinen en 
te springen op de klanken van hun 
verrassende mix van zowel En-
gels als Nederlandstalige covers. 
Spring treedt op met een profes-
sionele geluid- en lichtinstallatie.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio Ide-
aal. Live meekijken kan op woens-
dagavond vanaf 19.30 uur via 
www.ideaal.org.

WINTERSWIJK - Bij Obelink staat 
het weekend van 16 en 17 april in 
het teken van kamperen met de 
kinderen.

Samen met Lief!Lifestyle heeft 
Obelink een hele lieve en ook 
stoere kampeerlijn voor kinderen 
en volwassenen opgezet. Het is 
een hele brede collectie geworden 
met familietenten, pop up ten-
ten, strandtenten, bolderkarren, 
slaapzakken, servies, stoelen, ver-
lichting en nog veel meer: de Lief! 
kampeercollectie.

Dit Kinderweekend is er bij Obe-
link een kleurwedstrijd van Lief! 
Wie de kleurplaat inlevert, krijgt 
een leuke prijs. Ook is er voor alle 
kinderen een punchballon en zijn 
er jongens- en meisjessandalen 
model Hurricane van Teva win-
nen.
Marveld Recreatie komt met een 
springkussen en de mascottes 

Teun en Pleun zullen ook aanwe-
zig zijn, net als de ballonnenclown 
die met ballonnen de mooiste cre-
aties maakt.
Op de tuinmeubelafdeling worden 

tijdens de live cooking demonstra-
ties van Barbecook lekkere hapjes 
aangeboden.

Kamperen met de kinderen

Foto: PR Obelink

Voormalig wethouder Paul Wentink van Oost Gelre bij de start van Clubvooruit. Foto: 

Theo Huijskes

Van Slingerland Tweewielers reikt 
fietsen uit aan winnaars

KEIJENBORG - Afgelopen zaterdag 
9 april zijn de fietsen uitgereikt 
aan de winnaars van de cijfer-
slotactie en de Facebookactie bij 
Van Slingerland Tweewielers in 
Keijenborg.

Mevrouw Diny Schotsman uit 
Velswijk is de gelukkige winnaar 
van een Giant Triple X en de heer 
William te Stroet heeft namens 
Thijs Slutter uit Keijenborg de 
Giant Talon MTB in ontvangst 
genomen. “Wij wensen de win-
naars mooie en veilige kilometers 
met hun nieuwe fiets. Op zoek 
naar een goed advies en een ruim 
gesorteerde fietsenwinkel? Dan 
bent u bij ons aan het goede adres 
en van harte welkom.”, aldus Peter 
van Slingerland.Peter van Slingerland (m) met de gelukkige winnaars. Foto: PR
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Vacatures bij Aebi Schmidt Nederland

Aebi Schmidt Nederland is onderdeel van 

de internationale Aebi Schmidt Groep 

waar circa 1.300 medewerkers werken. 

Wereldwijd leveren ze producten op het gebied van gladheidsbe-

strijding, sneeuwruimen, straatreiniging en tuin- en parktechniek. 

Aebi Schmidt Nederland is gevestigd in Holten en vanuit daar ont-

wikkelen en produceren ze gladheidsmaterieel. De cultuur binnen 

Aebi Schmidt is samen te vatten als no-nonsens, betrouwbaar en 

resultaatgericht. Er is veel persoonlijke aandacht en je leidingge-

vende motiveert jou om het beste uit jezelf te halen!

Voor onze opdrachtgever Aebi Schmidt zijn wij komend seizoen op 

zoek naar enthousiaste medewerkers, waaronder: 

- Assemblagemedewerkers

- Poedercoaters

- Lassers

- Stralers

Kijk voor meer informatie over deze vacatures op onze website 

www.match4u.nl

Allround metselaar m/v

Ben jij de allround metselaar die zijn vak verstaat? 

En ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als metselaar voer je diverse metselwerkzaamheden uit, waarbij 

je gebruik maakt van verschillende metselgereedschappen. Met 

jouw ervaring en zelfstandige werkhouding bouw je aan prachtige 

resultaten. Onze opdrachtgevers zijn gerenommeerde bouw- en 

aannemersbedrijven in Oost-Nederland. Ze voeren verschillende 

projecten uit in de woning- en utiliteitsbouw.

Customer service medewerker m/v

Ben jij de teamspeler met een passie voor logistiek? 

En kun jij klanten in diverse talen te woord staan? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als customer service medewerker onderhoud je contacten met 

klanten over de hele wereld, zowel telefonisch als schriftelijk. Je 

coördineert klantvragen binnen de interne organisatie naar de 

juiste afdelingen en personen en bewaakt de voortgang. Ook zorg 

je ervoor dat de orders op tijd verwerkt worden en dat klanten een 

correct orderbevestiging ontvangen. Naast bovenstaande taken 

ben je als customer service medewerker verantwoordelijk voor 

het adviseren van klanten over productalternatieven en coördineer 

en plan je de zendingen naar klanten. Jij weet in deze hectische 

functie goed je overzicht te bewaren, omdat je gestructureerd 

en nauwkeurig te werk gaat. De opdrachtgever is internationaal 

georiënteerd en in deze functie ben jij naast de Engelstalige 

en Duitstalige klanten, het aanspreekpunt voor de Spaanstalige 

klanten. Het is daarom van groot belang dat je de Spaanse taal 

uitstekend beheerst.

Monteur/Inspecteur m/v

Heb jij een afgeronde elektrotechnische opleiding en 

wil je aan de slag als monteur bij een professionele 

organisatie?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als monteur/inspecteur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren 

van inspecties en reparaties in de omgeving van Groenlo en in 

de werkplaats. Je voert inspecties, reparaties en beproevingen 

uit aan alle materialen. Hierbij gebruik je jouw elektrotechnische 

en werktuigbouwkundige kennis. Het is erg belangrijk dat je geen 

hoogtevrees hebt. Je werkt klantgericht en zorgt ervoor dat de 

klanten juist geadviseerd worden.

Timmerman houtrot m/v

Heb jij ruime ervaring met houtrot 

reparaties?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van Timmerman houtrot zijn je 

werkzaamheden voornamelijk gericht op het 

herstellen van houtrot, waarbij gewerkt wordt 

met diverse pasta’s. Daarnaast wordt er van 

je verwacht dat je naast deze werkzaamhe-

den ook meehelpt met reguliere timmerwerk-

zaamheden.

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:
16 - 17 april, R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
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 calamiteitennr. 
(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 17 april, 10.00 uur, Voorganger: ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 17 april, 10.00 uur. Voorganger: ds. J. Kool.
Collecten: 1e C: Diaconale hulpverlening; 2e C: Eredienst & pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 17 april, 10.00 uur, heer H. Dijkman, Vorden.  

R.K. kerk Vierakker
Zondag 17 april, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 17 april, 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. J. Leisink, em.-priester. 

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.

KIPPENMESTKORREL het bes-
te voor uw gazon,groente,fruit 
en siertuin per zak 5 euro 6 
zakken(90kg) 25 euro Morsdijk 
2 Ruurlo 0612971503.
   

Kringloop De Boedelhof Enk-
weg 17b in Vorden elektronica 
(heel en defect), speelgoed, 
kleding, meubels, boeken en 
prullaria kunt u bj ons inleve-
ren (of laten ophalen) di t/m 
vrij 9.00-17.00 zat. 9.00-16.00, 
laatste zat vd maand maga-
zijnverkoop. tel. 0575-555456.
   

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

Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboe-
dels. Verzamelhuis Warnsveld, 
Rijksstraatweg 35, (0575) 52 
29 19.
   

Te koop: lasapparaat, afkort-
zaag, compressor, schragen, 
stofzuigers, ladders, bezem, 
trap, gifspuit, tuin- sproeiers, 
-scharen -slang -stoelen, klei-
ne huishoudelijke artikelen, 
enz. Tel: 0314-631276.
   

Wie wil mijn 3 uur in de week 
helpen met de huishoding 
0623086851.
   

Gevraagd: Weideseizoen 
2016. 2 Ha. Jong vee pinken in 

scharen, plus betalingsrech-
ten. Tel. 06-5189 6287.
   

Gezocht: Oude brommers en 
onderdelen van o.a. Zundapp 
en Kreidler. Bel: 06-1526 8461.
   

Gezocht scholier / stagiare 
voor tuinonderhoud buiten-
gebied Vorden. April t/m sep-
tember. Mob. 06 54397579. 
Tel. 0575 556456.
   

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

Ik ben een Hyundai Getz i-30. 
Bouwjaar 2005, maar rij nog 
perfect. Mijn baas “90+” (doet 
dat niet meer). Wil stoppen. 
Ik ben dus te koop. Baas 1e 
eigenaar - km. Stand 76.000. 
Ben goed onderhouden. APK 
tot september 2016. Catalo-
guswaarde € 2.500,=. Wegens 
kleine deukjes 10% korting. 
Interesse? Bel 0575-442064.

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 13 april Knoflookroomsoep / Lasagne de Rotonde met 
Parmezaanse kaas en rauwkost

Donderdag 14 april Wiener zwiebelrostbraten met aardappelen en 
rauwkost / Vlaflip met slagroom 

Vrĳdag 15 april Uiensoep met croutons / Wokki wokki van kip-
filet met rĳst en groente

Zaterdag 16 april Spare rips met zigeunersaus, frieten en rauw-
kostsalade / Ĳs met slagroom (alleen afhalen 
of bezorgen)

Maandag 18 april    Gesloten
Dinsdag 19 april      Wiener Schnitzel met aardappelen met groente 

Ĳs met slagroom

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

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

VLOOIENMARKT
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

VLOOIENMARKT
VARSSEVELD

Zondag 1 mei
10.00 - 17.00 uur

Sportcentrum 
van Pallandt

Van Pallandstraat 8

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




