
Marieke en Monique Jansen zetten de organisatie van de Kindermiddag Vorden voort in een nieuwe stichting. Foto: Gerwin Nijkamp

Kindermiddag Vorden blijft bestaan
VORDEN - Goed nieuws voor alle 
kinderen uit Vorden en omgeving. 
De kindermiddag die traditiege-
trouw op de middag voorafgaand 
aan Booming Vorden (voorheen 
Midzomerfeest) werd gehouden, 
blijft bestaan. Marieke en Moni-
que Jansen hebben de Stichting 
Kindermiddag Vorden opgericht 
en blijven zich volop inzetten om 
met name de jongste inwoners 
van het dorp een leuke middag te 
bezorgen op de kasteelweide.

Door Gerwin Nijkamp

De zussen organiseerden de kin-
deractiviteiten voorheen onder 
de vlag van de STEVO (Stichting 

Evenementen Vorden), maar deze 
stichting stopt met de organisatie 
van Booming Vorden. Marieke en 
Monique willen het feestje voor 
de kinderen niet verloren laten 
gaan en blijven zich vol plezier en 
enthousiasme inzetten om er een 
leuke kindermiddag van te maken 
in deze nieuwe opzet. Dat is aan 
deze dames wel besteed. De afge-
lopen twee jaar groeide het aantal 
deelnemers van 150 naar 350 kin-
deren.

“We hebben er destijds een nieu-
we draai aan gegeven”, vertellen 
de meiden enthousiast. “Voor de 
kinderen hebben we een spelpar-
cours uitgezet, waar ze onderweg 

stempels kunnen krijgen. Bij een 
volle kaart ontvangen ze dan een 
prijs.” Ook betrekken ze de scho-
len bij het feest door in de klassen 
kleurplaten uit te delen.

Kindermiddag op zondag
Nu de kindermiddag niet meer 
gekoppeld is aan Booming Vor-
den, zagen Marieke en Monique 
de kans schoon om het evene-
ment te verplaatsen van zaterdag 
naar zondag. Ook duurt het feestje 
wat langer dan voorheen. Zondag 
26 juni van 14.00 tot 19.00 uur 
kunnen kinderen van alle leeftij-
den een leuke middag beleven 
met veel spelletjes, paardrijden, 
schminken, een clown en de nodi-

ge hapjes en drankjes. Ook komen 
de lokale helden van Verdwaald 
om de kinderen en hun ouders te 
vermaken met muziek.

Dankzij de vele sponsoren is de 
kindermiddag voor kinderen hele-
maal gratis. Volwassenen betalen 
wel voor een hapje en drankje.
Ondernemers die Monique en 
Marieke willen helpen het evene-
ment in de toekomst mogelijk te 
maken door ook sponsor te wor-
den, kunnen contact opnemen via 
het e-mailadres.
   

 ■ stichtingkindermiddagvorden@
hotmail.com

   

Voetbal Vriendinnendag en extraatje Vriendenloterij
VORDEN - Om meer meiden ken-
nis te laten maken met voetbal, or-
ganiseren V.V. Vorden en S.V. Sociï 
samen een leuke vriendinnendag 
vol met voetbalactiviteiten op zon-
dag 24 april van 11.30 tot 14.00 uur 
aan de Oude Zutphenseweg 11 in 
Vorden. Heb je interesse en ben je 

geboren in/of tussen 2001 en 2006, 
meld je dan uiterlijk woensdag 20 
april aan via vorden.meidenvoet-
bal@erwimito.nl. Kom in je sport-
tenue en neem voetbalschoenen en 
scheenbeschermers mee, als je die 
hebt. Het zwembad is die middag 
open, dus neem eventueel je zwem 

spullen mee. 

2.500 euro van VriendenLoterij
Voetbalvereniging Vorden ontvangt 
2.500 euro dankzij Niels die de 
meeste voetbalvragen goed heeft 
beantwoord tijdens een radiobattle 
in het kader van het nieuwe RTL-
programma Matchwinner. Niels 
mag daarom namens de Vrienden-
Loterij 2.500 euro schenken aan een 
voetbalvereniging naar keuze. Tij-
dens de radiobattle stelde Wilfred 
Genee, presentator van de voetbal-
quiz Matchwinner, dj’s van onder 
andere Radio 2, Qmusic, 100% NL en 
Radio Veronica vijf voetbalvragen. 

De dj’s mochten bij het beantwoor-

den van de vragen hulp inschakelen 
van luisteraars. Niels hielp Qmusic-
dj Lars Boele en beantwoordde de 
meeste vragen goed. 

 

Nieuwe leden 
werkgroep 
KunstBus
VORDEN - Dankzij het succes van 
voorgaande jaren kan dit jaar voor 
de zevende keer een uitje met de 
KunstBus worden georganiseerd.

Het programma van het afgelopen 
jaar was zeer divers, van de prach-
tige expositie van de ‘Engelse 
Rembrandt’, Joseph Turner in het 
museum in Zwolle, Tandem ‘de 
samenspraak’ van Liesbeth List 
en Annemarie Oster in Lochem, 
het schitterende toneelstuk met 
Bram v/d Vlugt in Zutphen tot het 
wervelende theaterconcert met de 
African Mamas in Doetinchem. 
Gezien de enthousiaste en het po-
sitieve commentaar van iedereen 
die is mee geweest, is dat voor de 
organiserende werkgroep een sti-
mulans om op korte termijn weer 
te starten met de werkzaamheden 
voor het komend uitgaansseizoen.

Nieuwe leden werkgroep
Helaas hebben Nienke en Josep-
hine na zeven jaar trouwe dienst 
de werkgroep verlaten. Gelukkig 
zijn de dames Gerda Klein Geltink 
en Annie Meijer bereid gevonden 
hun plaats in te nemen, zij horen 
vanaf nu tot de werkgroep Kunst-
Bus Vorden en omstreken.
   

 ■ Lees verder op pagina 7

Staande ovatie 
De Veldwijk
De Veldwijkers mogen trots 
zijn op hun toneelgroep, want 
het is geen kleinigheid om 
twee en een half uur lang een 
bomvolle zaal (245 bezoekers) 
gevuld met Veldwijkers en in-
middels ook andere toneellief-
hebbers te vermaken.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

West AchterhoekDe bibliotheek doet meer dan u denkt! Check de bieb op facebook.com/BiebNieuws

0573 - 25 17 61

Dinsdag

Jaargang 78



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

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

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK HEB 
GEEN 
ANGST 
MEER

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

AMBACHTSWEG 2A 
VORDEN
0575-552794 * 06-51098865
OPEN: ZA. 9.00-15.00 UUR
WWW.HET-KLAVIER.NL

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

dag en nacht 

dag en nacht 

055 5760404

dag en nanacht 

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

u van mij veel tijd en 

aandacht krijgt, terwijl

   de prijs meestal lager is?   

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

KACHELS
HAARDEN

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!

24 APRIL KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 U.
ZONDAG 24 APIL GEMAK EN COMFORT OP DE CAMPING | Kom gezellig langs voor o.a: uitleg en demo movers, demo opblaastenten, 
Crocs comfortstation en give aways, Campingaz BBQ demo, schminken, acties en aanbiedingen. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings Paris
Set: 2 fauteuils, 1 bank en een
tafel. Incl. kussens. Advies 699.-

39.90

499.-

299.-
Vanaf 

Dansavond 50+
Elke zaterdagavond vanaf 20.00 uur 
toegang €8,00 p.p. incl. live muziek

Gasterij Zaal De Harmonie
Kerkstraat 2 in Didam, 0314-221270

Gezelligheid en samen zijn

Intens verdrietig, maar dankbaar voor de mooie 
jaren, deel ik u mede dat in haar eigen vertrouwde 
omgeving, na een ongelijke strijd veel te vroeg is 
heengegaan mijn lieve vrouw

BERENDINA PAULINA 
AUGUSTA ELSMAN-RONK

Didi
echtgenote van Eduard Jan Elsman

* Zutphen,  † Wichmond,
31 mei 1945 17 april 2016

Hans Elsman

Didi, laat je meenemen door de engelen
Didi tot ziens - Hans

Baron van der Heijdenlaan 9
7234 SB Wichmond.

Met dank aan de huisartsenpraktijk van 
Dr. Albers en de medewerkers van Sensire 

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op donderdag 21 april om 
11.00 uur in het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a 
te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan te Vorden.
Na de begrafenis komen we samen in Hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24 te Vorden, waar gelegenheid is tot 
condoleren.

Mijn lichtje is nu uit!
Het kaarsje is gedoofd
Je hebt de strijd gestreden
Nu wil ik met jouw liefde verder gaan

Na een ernstige ziekte is veel te vroeg uit onze 
familiekring weggenomen, onze lieve schoonzuster 
en tante

 DIDI ELSMAN-RONK
Wim en Riet
Bertie en Riek
Arie en Hermien
neven en nichten familie Elsman

Wichmond, 17 april 2016

Bel of mail naar onze media-adviseurs

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

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

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

Ook adverteren?

Werken

“Ik ben Juliette en op 
mijn tiende kreeg ik een 
infectieziekte. Dankzij een 
operatie en hulp van LIGHT 

FOR THE WORLD kon ik een 
naaiatelier beginnen. Die kans 
gun ik andere jongeren met 
een handicap ook!”

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis”

  ikkanwerken.nu

GIRO 131
IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

“ Geef jongeren met een handicap een eerlijke kans!”
Reinier van den Berg, ambassadeur



Vordenaren nieuwe eigenaren van 
café/restaurant Mentink Ruurlo
Restaurant met 
kleiduiven- 
schietbaan
RUURLO/VORDEN -Willem Paul 
Bakker (35) uit Vorden en Tonny 
Bosch (59) en Heidi Vollenhoven 
(53) van Wapenhandel Bosch & 
Vollenhoven eveneens uit Vorden 
zijn de nieuwe eigenaren en ex-
ploitanten van respectievelijk café-
restaurant Mentink en de bijbeho-
rende kleiduivenschietbaan aan 
de Groenloseweg in buurtschap 
‘t Broek. De exploitatie van café-
restaurant Mentink was sinds 1992 
in handen van André (68) en Marja 
ten Have-Groot Zevert (55) en de 
kleiduivenschietbaan sinds 2010 
van hun zoon Kim ten Have (32).

Door Jan Hendriksen

Al jaren vervult café-restaurant 
Mentink een sociale functie bin-
nen de buurtschap ‘t Broek en 
geeft het onderdak aan diverse 
verenigingen zoals toneel-, kloot-
schiet-, buurtvereniging, auto-
cross en kleiduivenschietvereni-
ging De Treffer. Mentink is sinds 
2014 opgenomen als chauffeurs-
café in de Achterhoekse chauf-
feursroute. Café-restaurant Men-
tink en de kleiduivenschietbaan 
waren sinds medio 2014 te koop.

In eerste instantie in de stille ver-
koop. “Wij waren door André en 
Marja ten Have al in een vroeg 
stadium benaderd of wij belang-
stelling hadden. En dat hadden 
wij zeker in de schietbaan. Maar 
omdat men beide objecten graag 
collectief wilde verkopen werd dit 
een problematisch verhaal, omdat 
‘horeca’ absoluut niet ons ‘ding’ is. 
Toen het in de openbare verkoop 
kwam zijn we naar de familie Bak-
ker van Hotel Bakker in Vorden 

gestapt”, zo verklaart Heidi Vollen-
hoven. Via Klaas Bakker kwamen 
Bosch & Vollenhoven in contact 
met zijn zoon Willem Paul Bakker.
“Vanaf die periode zijn we geza-
menlijk opgetrokken en hebben 
we uiteindelijk besloten om de 
schietbaan aan te kopen.” Het res-
taurantconcept van café-restau-
rant Mentink zal door de nieuwe 
eigenaar Willem Paul Bakker per 
1 juni worden aangepast. Dat is 
inmiddels duidelijk. Welk nieuwe 
concept dat wordt wil Bakker ab-
soluut nog niet prijsgeven.
“Ik ben daarmee nog volop in 
voorbereiding. Mentink zal echter 
het vertrouwde adres blijven voor 
partijen en groepsarrangementen. 
Ook blijven alle verenigingen wel-
kom. Dat weet men inmiddels.” 
De functie van chauffeurscafé zal 
Bakker laten vallen. Momenteel 
exploiteert Willem Paul Bakker 
met een compagnon nog restau-
rant Het Witte Huis in Lent. “Daar 
neem ik binnenkort afscheid van. 

Ik woon in Vorden. De reisafstand 
was me te groot.”

Kleiduivenschietbaan
Naast de exploitatie van de klei-
duivenschietbaan willen Tonny 
Bosch en Heidi Vollenhoven ook 
een winkel in gaan richten bij de 
schietbaan. “Die hebben wij mo-
menteel met onze wapenhandel 
niet. Onze nieuwe accommoda-
tie biedt daar volop gelegenheid 
voor”, zo zegt Tonny Bosch. Sinds 
1965 is Wapenhandel Bosch lan-
delijk een begrip. Men kan er te-
recht voor advies voor aanschaf 
van een nieuw of gebruikt wapen 
en de benodigde munitie voor de 
jacht of het kleiduivenschieten.
De schietbaan wordt vanaf 1 mei 
door Bosch & Vollenhoven geëx-
ploiteerd. Naast dat sportschut-
ters, jagers en mensen die willen 
kennismaken met het kleiduiven-
schieten welkom zijn, wil men in 
de toekomst ook jachtopleidingen 
gaan verzorgen.

Ontbrekende nummers 
vóór 1990 van Contact
VORDEN - Bij het scannen van 
Weekblad Contact, editie Vor-
den, dat gestaag vordert dankzij 
de inzet van ongeveer 25 vrijwil-
ligers, blijkt dat er een aantal 
nummers niet in het archief aan-
wezig is. 

Graag willen Vereniging Oud Vor-
den en de redactie van Contact 
die nummers alsnog scannen en 
op hun site www.oudvorden.nl, 
resp. www.achterhoekkiosk.nl 
plaatsen, waardoor de volledige 
jaargangen toegankelijk en lees-

baar zijn èn bovendien doorzoek-
baar zijn via internet. Mocht u in 
het bezit zijn van oude jaargangen 
Contact, editie Vorden, neem dan 
contact op met de projectleider 
Scannen weekblad Contact: Ri-
nus Ilbrink, Strodijk 1, Vorden, tel. 
0575-552666 of via e-mail: rinus.
ilbrink@gmail.com. Hij kan u dan 
per mail een lijst met ontbrekende 
nummers toesturen.

Bij voorbaat dank voor uw reacties,

Vereniging Oud Vorden en redactie Contact  

   

PCOB afdeling over de 
Offshore industrie
VORDEN - De volgende middagbij-
eenkomst van de PCOB- afdeling 
Vorden en omstreken is op donder-
dag 28 april om 14.00 uur in zaal 
De SooS (Dorpscentrum) te Vor-
den. Deze middag zal de heer Ben 

Godtschalk uit Wildenborch vertel-
len over de ‘Offshore-industrie’ en 
de grote vaart. Komt allen luisteren 
naar deze boeiende spreker, die 
vertelt over de markante ervarin-
gen uit eigen leven.

   

Fietstocht Wildenborch
WILDENBORCH - Zondagmiddag 
1 mei wordt in de Wildenborch 
een fietstocht voor het hele gezin 
georganiseerd. De tocht heeft een 
lengte van ongeveer 30 kilometer 
door een prachtige omgeving en 
over voor velen onbekende we-
gen en paden. Dit jaar is ook nog 
een heel bijzonder element opge-
nomen in de route. Onderweg is 

een stop gepland waar de fietsers 
worden getrakteerd op koffie met 
iets lekkers. Deelnemers kunnen 
zich op zondagmiddag 1 mei in-
schrijven bij de Wildenborchse 
Kapel aan de Kapelweg 1, Vorden 
tussen 13.00 en 14.00 uur. De kos-
ten bedragen 4 euro per persoon. 
Kinderen tot en met 12 jaar doen 
gratis mee.

   

Dick Wagenvoort bij
Seniorensoos
WICHMOND - Alle 60 plussers uit 
Vierakker-Wichmond en omge-
ving worden van harte uitgeno-
digd om op dinsdagmiddag 26 
april 2016 naar het Ludgerusge-
bouw in Vierakker te komen. 

De heer Dick Wagenvoort zal de 
belangstellenden dan een vrolijke 

middag bezorgen met liedjes uit 
de oude doos. Wie weet zijn er zo 
vlak voor Koningsdag ook ‘Oran-
je’liederen bij? Hij begeleidt zich-
zelf op de accordeon en u wordt 
van harte uitgenodigd om mee te 
zingen. De zaal is open vanaf 14.00 
uur. Koffie en thee staan klaar. Het 
programma begint om 14.30 uur.

   

Lezing vertaalde
biografie over de duivel
VORDEN - Tweeduizend jaar lang 
kon het verhaal van de mens niet 
worden verteld los van het bestaan 
van de duivel. Over die duivel nu, 
heeft de Australische religiespe-
cialist Philip Almond een boek 
geschreven. Op dinsdag 19 april 
vanaf 20.00 uur zal oud-legerpre-
dikant Henk Fonteyn dit door hem 
vertaalde boek bespreken bij De 
Voorde, Kerkstraat 15 in Vorden. 

In het boek verkent Philip Almond 
de ‘levensloop’ van de duivel vanaf 
500 voor Christus tot zijn neergang 
na de Verlichting. Ook laat Almond 
zien hoe de duivel aanwezig blijft in 
religie, kunst en literatuur. Voor na-
dere informatie: Ds. Jan Kool.
   

 ■ 0575- 553576 ■ jan1.kool@planet.nl

VORDEN - Vorige week zijn er, 
aan de muziekkoepel in Vorden, 
ferme stappen gezet ten opzichte 
van de planning.

Harmsen Voegwerken en Reini-
gingstechniek uit Hengelo heeft 
de koepel schoon gemaakt. Het 
metselwerk is weer als vanouds. 
Vanaf de muziekkoepel tot in de 
garagebox is een kabel gelegd en 
deze garagebox is voorzien van 
een nieuwe groepenkast. Dit alles 
is aangesloten door Wentink Elek-
tro.

Edwin Visser van Bouwbedrijf Vis-
ser en Meijer en Pim van Zeeburg 
van het gelijknamige bouwbedrijf 
hebben de eerste ‘taartpunten’ op 
het dak aangebracht. Deze onder-
grond is nodig om het gepatineerd 
zinken velsdak (ventilerend) aan 
te brengen. De levering hiervan 
wordt gerealiseerd door Fons 
Jansen Installateurs. De uitstra-
ling van het nieuwe dak is dan te 
vergelijken met het dak van Het 
Meestershuis.

Aannemer Bargeman Vorden BV 
heeft de constructie van het dak 
hersteld. De verborgen gebreken 
zijn opgespoord en op vakkundige 
wijze hersteld. De gehele kapcon-
structie bleek uit- en doorgezakt. 
Met slimme mankrachten en een 

dommekracht is dit weer hersteld. 
De komende dagen wordt het ver-
lichtingsplan, welke voor de stich-
ting is gemaakt door M&M uit 
Apeldoorn, definitief gemaakt.

Installatiebedrijf Wim Bosman 
heeft inmiddels de opdracht om 
de riolering aan te sluiten. Door 
enkele jongeren zijn er weer vele 
klinkers opgestapeld die dienst 
gaan doen als bodem voor het 
nieuwe Panna Veld. Barendsen 
Staaltechniek Vorden bv heeft ons 

hiervoor een aanbieding gedaan. 
De komende dagen wordt het di-
rect aanliggende terrein voorbe-
reid op deze voetbalkooi.

Wilt u getuige zijn van de vor-
deringen, schroom niet en kom 
kijken bij het nieuwe ijkpunt van 
Vorden of volg Stichting Muziek-
koepel Vorden op Facebook en de 
website.
   

 ■ stichtingmuziekkoepelvorden.nl

Met slimme lieden en een dommekracht 
werd de muziekkoepel opgekrikt

Edwin Visser en Pim van Zeeburg hebben de eerste ‘taartpunten’ op het dak aangebracht. 

Foto: PR

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

Voor het aanleveren van advertenties of persberichten geldt:

uiterlijk donderdag 21 april 12.00 uur

 

V.l.n.r.: Willem Paul Bakker, André en Marja ten Have, Tonny Bosch en Heidi Vollenhoven. 

Foto Jan Hendriksen.

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 19 april 2016



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

KEURSLAGERKOOPJE

4 huisgemaakte braadworstjes 
+ 4 gehaktballen

samen 750

VLEESWARENKOOPJE

Leverworst + 
gekookte 
worst

4502 x 250 
gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Merguez-
worstjes

498
4 stuks

SPECIAL

Pomodori
worstje

175
100 gram

MAALTIJD IDEE

Zomer
zuurkool

398
500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 23 april

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

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

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

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem- en gesprekstherapie

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

Uw Eetgemak leverancier voor o.a. Vorden, Wichmond en Vierakker. (bebouwde kom en buitengebied)
Eetgemak dagverse maaltijden zijn erg smakelijk, voedzaam en bevatten geen conserveringsmiddelen.
Onze maaltijden zijn zeer gunstig geprijsd, alle hoofdgerechten € 6,15  en voor of na gerecht € 0,50.
Volop variatie door steeds wisselende menu’s, te bestellen via onze webshop of op een bestelformulier.
Alle denkbare diëten zijn mogelijk, de prijs van een dieet maaltijd € 7,50 en voor of na gerecht € 0,50.
Geen bezorgkosten en gekoeld vervoer, wij voldoen ruim aan alle voedselveiligheidsnormen. (HACCP)

Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie.

GroenRijk Steentjes Doetinchem groenrijkdoetinchem.nl

KOM
GEZELLIG WINKELEN  

BIJ GROENRIJK!

KONINGSDAG
OPEN

ZONDAG 24 APRIL

van 12.00 tot 17.00 uur

EN

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 19 t/m maandag 25 april 2016.

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG
Ze zĳ n er weer de lekkerste.....

HOLLANDSE KAS ANDĲ VIE 

heel kilo €1.49 gesneden 400 gram

DONDERDAG VRĲ DAG ZATERDAG  
Uit de polder...

CONFERANCE PEREN
        heel kilo

         WEEK AANBIEDINGEN
De lekkerste van Nederland... Portugese

Hand Sinaasappele 1.5 kg        

Nieuwe oogst Ras Alpha...

Malta Aardappelen 2 kg  

Dagvers uit eigen keuken... Hand gesneden

Vers fruit salade  200 gram

NIEUW!!!!!  DAGTOPPERS
DAGELĲ KS WISSELENDE AANBIEDINGEN

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

GRATIS PROEF MAALTĲ D PROBEREN

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

0.99

2.99
1.49

2.99

1.99

 

Dry needling bij Fysiotherapie 
Berkelland/Lichtenvoorde

Dry needling is een behandelmethode die 
sinds 2007 door fysiotherapeuten in Nederland 
uitgevoerd mag worden.

Dry needling kan helpen bij: 
• pijn en stijfheid lokaal in de spier en op andere 

plaatsen
• bewegings beperkingen in bijbehorende ge-

wrichten
• verminderde kracht in de betrokken spieren
• pijn ontwijkend gedrag (u gaat ‘anders’ bewegen)
• tintelingen in arm/been 
• Frozen Shoulder
• Tenniselleboog
• hoofdpijn/duizeligheid
• Neurogene entrapments zoals TOS en CTS
• Langdurig herhaalde irritatie van weke delen bij 

KANS/RSI

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo

Tel.: 06-51521126
info@fysiotherapieberkelland.nl
www.fysiotherapieberkelland.nl

  Broekboomstraat 29
7131 DV Lichtenvoorde

0544-372727
info@fysiolichtenvoorde.nl
www.fysiolichtenvoorde.nl



Kranenburgers kunnen auto gaan ‘delen’
KRANENBURG - In een woonkern 
als Kranenburg heeft iedereen toch 
een auto ter beschikking? En de 
baas zijn over je eigen mobiliteit, 
dat wint het toch vaak van de cen-
ten? Wie gaat er dan gebruik maken 
van de ‘deelauto’ die Kranenburg 
sinds vorige week rijk is? “Vergis je 
niet. We zijn hier al meer dan vijf-
tien jaar verstoken van openbaar 
vervoer. Voor sommigen dreigt een 
isolement. Het zal in het begin niet 
storm lopen aan reserveringen. 
Daarvan zijn we bewust, maar we 
zijn er van overtuigd dat het project 
zal slagen. We krijgen twee jaar de 
tijd.”

Door Jan Hendriksen

Penningmeester Eric Klein Hane-
veld van het bestuur van Kranen-
burgs Belang en ambassadeur van 
het project MobielGedeeld begrijpt 
best dat het project door sommi-
gen wat sceptisch wordt ontvan-
gen. “Maar ik ben er van overtuigd 
dat het project zal gaan lopen. 
Mensen met, maar ook mensen 
zonder rijbewijs kunnen lid wor-
den van MobielGedeeld. Dit biedt 
ook mensen die niet zelf een auto 
kunnen besturen - omdat ze geen 
rijbewijs hebben of door een fy-
sieke beperking niet zelf kunnen 
rijden - de mogelijkheid gebruik 

te maken van de deelauto. Andere 
gebruikers met rijbewijs binnen 
het netwerk in Kranenburg kunnen 
dit mogelijk maken door vrijwil-
lig ritjes te maken voor gebruikers 
zonder rijbewijs.” Dinsdagavond 
12 april werd voor een handjevol 
mensen in de kelder van ‘t Klooster 
van Kranenburg door William van 
Gool van MobielGedeeld het pilot 
project Sociaal Autodelen Achter-
hoek gepresenteerd. Kranenburg 
is de vierde woonkern na Beltrum, 

Bredevoort en Haarlo in de Achter-
hoek waar inwoners de beschik-
king krijgen over een deelauto: 
een Volkswagen Up. Kranenburg is 
verreweg de kleinste van in totaal 
acht kernen in de Achterhoek waar 
een deelauto zal worden gestatio-
neerd. De Kranenburgers kregen 
het pilot project toegewezen mede 
door het enthousiasme van Kra-
nenburgs Belang. Het bestuur zag 
direct de kansen en mogelijkheden 
en namen actie om over een deel-

auto te kunnen beschikken voor 
de gemeenschap. Klein Haneveld: 
“Maar ook mensen uit de omlig-
gende buurtschappen Linde, Wil-
denborch, Medler en De Wiersse 
en uit het naburige dorp Vorden 
kunnen de auto ‘delen’.

Ambassadeur Eric Klein Haneveld. 
“We verwachten dan ook dat vooral 
mensen die minder mobiel zijn en 
die momenteel van de Regiotaxi 
gebruik gaan maken van Mobiel-
Gedeeld.” Tijdens de pilot worden 
aantrekkelijke tarieven gehanteerd. 
Het gebruik van de deelauto kost 
1,10 euro per uur en 0,20 euro per 
gereden kilometer. 

Ook kan de ritprijs gedeeld worden 
door het aantal passagiers waar-
door het delen van de auto nog 
goedkoper wordt. Met een speci-
aal pasje krijgt men de beschikking 
over deze auto. De VW-Up deelau-
to komt aan de Banenkamp op een 
speciale gereserveerde parkeer-
plaats te staan. Autobedrijf Groot 
Jebbink uit Vorden zorgt voor de 
onderhoud van de auto. Reserve-
ren kan via internet: 

www.mobielgedeeld.nl. Voor 
meer informatie: Erik Klein Hane-
veld: tel. 0575 556588, e-mail: kra-
nenburgsbelang@upcmail.nl.

Vorden - Op maandagavond 25 
april komt de bekende radiopre-
sentator en muziekkenner Frits 
Spits naar Vorden en geeft een 
lezing bij hotel Bakker. 

Generaties jongeren groeiden op 
met het veelbeluisterde radiopro-
gramma ‘De Avondspits’. Daarna 
presenteerde hij Tijd voor Twee, 
De Strepen van Spits en momen-
teel nog De Taalstaat op zaterdag-
ochtend. Hij heeft onlangs een 
boek uitgebracht met 4 CD’s met 
de mooiste Nederlandstalige lied-
jes. Liedjes die de meeste mensen 
kennen, liedjes die je bijblijven, 
liedjes waar je wat mee hebt. Het is 
een luistergids van de Nederland-
se muziekgeschiedenis geworden 
onder de titel: ‘De Standaards van 
Spits’.

Frits Spits is neerlandicus, taal is 
heel belangrijk voor hem en op die 
gronden heeft hij de liedjes ook 
uitgezocht. Ze komen uit het ca-

baret, uit de rockmuziek of uit de 
popwereld; als de tekst maar goed 
is. Op de CD’s staan o.a. liedjes 
van Boudewijn de Groot, Drs. P, 
Herman van Veen, Ramses Shaffy, 
Liesbeth List, Frans Halsema, Rob 
de Nijs, maar ook Spinvis en Da-
niël Lohues.

Op de avond bij Bakker zal Spits 
over zijn keuze geïnterviewd wor-
den door Marlies Claasen, bekend 
als presentator van TVGelderland 
en wat nog leuker is, Marlies is ook 
zangeres en zingt een aantal lied-
jes live begeleid door Tom Klein 
op gitaar. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. Kaarten in de voorver-
koop bij Bruna.

Meer informatie ook op de website 
van het Cultuurfonds Vorden.
   

 ■ www.cultuurfondsvorden.nl

Marlies Claasen interviewt Frits Spits tijdens
lezing in Vorden

Eric Klein Haneveld (r) en Willam van Gool bij de nieuwe ‘deelauto’ die Kranenburg sinds 

vorige week rijk is, Foto: Jan Hendriksen. 

Damesteam KOT 7 kampioen wilde bond Klasse E

VORDEN - Dinsdagavond 12 april 
vanaf 19.30 uur vond de beslis-
sende biljartwedstrijd plaats om 
het kampioenschap van de wilde 
bond Klasse E tussen damesteam 
KOT Vorden 7 en het herenteam 
De Keu 10 bij café Uenk aan de 
Nieuwstad in Vorden.

De dames hadden grote kans op 
het winnen van het kampioen-
schap, maar hiervoor moesten de 
laatste 16 benodigde punten nog 
wel ‘even’ binnengehaald worden. 
Tijdens de derde partij werden de 
beslissende punten gehaald en 
was de echte spanning eraf. Eind-
uitslag: 31 -28. Damesteam KOT 
Vorden 7 bestaat uit: Sanne Mul-
link, Ida Olthof, Nathalie Everts, 
Dawn Berkelaar en Margot van der 

Burg. Zij zijn het enige damesteam 
binnen de vereniging KOT (Krijt 
Op Tijd) Vorden.

Biljartbond De IJsselkring
KOT Vorden valt onder de over-
koepelende biljartbond De IJs-
selkring. Een wilde bond, wat wil 
zeggen dat zij niet aangesloten 
zijn bij de Koninklijke Nederland-
se Biljartbond, dat actief is in de 
gemeente Bronckhorst. Punten-
telling volgens de wedstrijdregle-
ment in de E klasse: de berekening 
van het aantal te maken carambo-
les, is het gemiddelde x 40 beur-
ten. Hierbij geldt een minimum 
van 15 te maken caramboles.
   

 ■ www.deijsselkring.nl Sanne, Ida, Nathalie, Dawn en Margot van KOT Vorden 7. Foto: Bernadet te Velthuis Amstel Strijkers 
Ensemble in de 
kerk in Almen

ALMEN - Het Amstel Strijkers En-
semble geeft op zondagmiddag 8 
mei een concert in de Kerk van Al-
men. Jacob Slagter, voorheen solo-
hoornist van het Koninklijk Con-
certgebouworkest, dirigeert het 
feestelijke lustrumprogramma, ter 
ere van het dertigjarig bestaan van 
het orkest.

Dirigent van het eerste uur Kees 
Olthuis wordt in het zonnetje ge-
zet. Van Olthuis, behalve dirigent 
ook componist, speelt het orkest 
Serenade (1989). De Serenade 
voor strijkers van Antonin Dvorák 
vormt de afsluiting.

Het concert begint om 15.30 in de 
kerk van Almen dorpsstraat 36. 
Toegang is gratis.

Amstel Strijkers Ensemble
Het Amstel Strijkers Ensemble 
werd in 1986 opgericht en telt 29 
enthousiaste, ervaren musici. Het 
orkest werkt met verschillende 
dirigenten. Tweemaal per jaar 
brengt het Amstel Strijkers En-
semble een nieuw programma dat 
behalve in Amsterdam ook elders 
in het land wordt uitgevoerd.

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

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

aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk
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Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl
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(0544) 80 10 20 
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avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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Neerlandicus Frits Spits. Foto: PR
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• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

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

In elk dorp woonde vroeger wel een vrouwtje waarvan 

de mensen dachten dat ze een heks was. Heksen 

vlogen op bezemstelen, ze maakten smeerseltjes en 

drankjes van plantjes om mensen beter te maken en 

ze konden praten met dieren en planten. Veel mensen 

vonden dat eng en deden dan proefjes om te kijken of 

zo’n vrouwtje een echte heks was. Vaak liep dat niet zo 

goed af en dat was erg jammer, want heksen zijn juist 

vaak heel slim en lief voor anderen. In Zelhem woonde

ook zo’n vrouwtje. Ze werd Smoks Hanne genoemd. 

Tijdens het Smoks Hanne avontuur wanen kinderen 

zich even in het leven van de beroemdste heks van de 

Achterhoek. Deze digitale fietsroute rondom Zelhem bevat 

leuke opdrachten en heksenweetjes en is verkrijgbaar 

via de Abellife App en bij de VVV en toeristische 

informatiepunten in de gemeente Bronckhorst.

Meer informatie: www.achterhoek.nl/kinderroutes

KinderrouteSmoks Hanne

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!



Staande ovatie voor toneelspelers 
Veldwijk
VORDEN - Vrijdag 15 april gaf de 
toneelgroep van buurtvereniging 
“de Veldwijk”’ in het Dorpscen-
trum van Vorden haar jaarlijkse 
uitvoering. Dit jaar werd ‘Hoe Jan-
tje Jan wordt’ een blijspel van H. 
de Vries in twee bedrijven onder 
het voetlicht gebracht. De Veld-
wijkers mogen trots zijn op hun 
toneelgroep, want het is geen klei-
nigheid om twee en een half uur 
lang een bomvolle zaal (245 be-
zoekers) gevuld met Veldwijkers 
en inmiddels ook andere toneel-
liefhebbers te vermaken. Want 
wederom wist Gerard Smeenk 
ook deze keer weer een vermake-
lijk stuk te vinden waar de acteurs 
zich goed in konden uitleven. Zo 
goed zelfs dat het spel regelmatig 
werd onderbroken door een en-
thousiast applaus uit de zaal.

Jacob Huizing (Dik Groot Jebbink) 
en zijn vrouw Bertha (Ada Win-
kels) willen graag dat hun zoon 
Jantje (Appie Winkels) een slome 
slungel van 40 jaar de boekhou-
ding overneemt en eens op zoek 
gaat naar een vrouw. Samen wil-
len ze het wat kalmer aan gaan 
doen. Jantje heeft alleen maar 
oog voor zijn duiven en anders 
niks. Maar hun vertegenwoordiger 
Wim Boersma (Frank Hollander) 
zit met zijn vriendin Yvon Meer-
tens (Ans Winkel) in de maag en 
wil haar graag kwijt omdat zijn 

vrouw Gre Boersma (Erna Groot 
Jebbink) argwaan heeft gekregen. 
Yvon een hupse dame kan mooi 
Jantje helpen met de boekhouding 
en gelijk Jantje een beetje ‘’opkrik-
ken’’. Maar buurvrouw Gonne Vos 
(Jose Mokkink) heeft ook nog wel 
wat voor Jantje. Mieke (Gerda 
Dekkers) een ongetrouwde slome 
verlegen dochter van haar broer, 
moet ook nog aan de man. Maar 
buurman Geert Vos (Herwin Wil-
genhof ) is er niet helemaal mee 
eens. Jantje moet zelf kiezen. Maar 
voordat Jantje uiteindelijk zijn (on-
verwachte) keuze heeft gemaakt, 

hebben alle spelers stuk voor stuk 
en met enorm veel enthousiasme 
een doldwaze hilarische voorstel-
ling op de planken gebracht.

Het publiek genoot en bedankte 
de spelers met een zeer verdiende 
staande ovatie. 

Dit alles onder regie van Gerard 
Smeenk en niet te vergeten An-
neke Bouwmeister (souffleuse). 
De grime was in handen van Ada 
en Jitske Winkels. Fotografie: Ellen 
Besselink. Film: Frens Lotterman.

 
   

KunstBus van Vorden komt er weer aan
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Maar ook voor ù - als u 
nog nooit bent mee geweest met 
de kunstbus, moeten de enthou-
siaste reacties een goede reden 
zijn om komend seizoen met ons 
mee te gaan. Stel u eens voor: een 
bezoek aan de schouwburg en 
geen gedoe meer om aan kaartjes 
te komen, niet meer ‘s avonds in 
het donker rijden, geen parkeer-
problemen en voor de deur van 

de schouwburg worden afgezet. 
De werkgroep roept iedereen die 
geïnteresseerd is zich aan te mel-
den, want alleen wanneer de bus 
vol komt hoeven zij de ritprijs niet 
te verhogen. Bovendien zouden zij 
graag hun tienjarig jubileum vie-
ren over twee jaar, dus zorg dat de 
KunstBus blijft bestaan.

Programma
Het programma voor het komen-

de seizoen zal binnenkort bekend 
worden gemaakt, houd hiervoor 
het Contact in de gaten. 

Mocht u intussen meer willen we-
ten, dan kunt u de leden van de 
werkgroep Kunstbus Vorden e.o 
bellen voor informatie op de vol-
gende nummers. Annie Meijer: 
0575 553246; Lamien Nijhoff: 0575 
552118; Gerda Klein Geltink: 0575 
55441457; Antoinette Timmer: 
0575 552027.

KunstBus van Vorden 
komt er weer aan
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Maar ook voor ù - als u 
nog nooit bent mee geweest met 
de kunstbus, moeten de enthou-
siaste reacties een goede reden 
zijn om komend seizoen met ons 
mee te gaan. Stel u eens voor: een 
bezoek aan de schouwburg en 
geen gedoe meer om aan kaartjes 
te komen, niet meer ‘s avonds in 
het donker rijden, geen parkeer-
problemen, voor de deur van de 
schouwburg worden afgezet en 
gezellig in de pauze met bekenden 
uit het dorp wat drinken.

De werkgroep roept iedereen die 
geïnteresseerd is zich aan te mel-
den, want alleen wanneer de bus 

vol komt hoeven zij de ritprijs niet 
te verhogen. Bovendien zouden zij 
graag hun tienjarig jubileum vie-
ren over twee jaar, dus zorg dat de 
KunstBus blijft bestaan.

Programma
Het programma voor het komen-
de seizoen zal binnenkort bekend 
worden gemaakt, houd hiervoor 
het Contact in de gaten. Mocht u 
intussen meer willen weten, dan 
kunt u de leden van de werkgroep 
Kunstbus Vorden e.o bellen voor 
informatie op de volgende num-
mers. Annie Meijer: 0575 553246; 
Lamien Nijhoff: 0575 552118; Ger-
da Klein Geltink: 0575 55441457; 
Antoinette Timmer: 0575 552027.

   

Telefoonnummer opgave 
seniorenreis Vorden
VORDEN - Vorige week stond in het 
Contact een stuk over Vordense 
senioren die op vakantie waren 
geweest in Drentse dorp Vledder 
(zie foto). Hier stond per abuis 
een verkeerd telefoonnummer 
genoemd van de familie Wolsing, 

waar men zich op kan geven om 
mee te gaan. Het juiste telefoon-
nummer voor opgave moest zijn: 
0575-552771. De volgende vakan-
tie vindt plaats in juli, de reis gaat 
dan naar Lunteren.

   

Een kerkdienst in de 
streektaal
VELDHOEK - In de Goede Herder-
kapel in Veldhoek is er zondag 
24 april een kerkdienst in de 
streektaal of beter gezegd in de 
‘mooderspraoke’. Het thema van 
de dienst is: ‘Waor bun ie-j der 
ene van of ‘bunne wi-j allemaole 
van de één?’.

Voor geboren en/of getogen Ach-
terhoekers is het de taal van hun 
hart. Voor anderen een unieke ge-

legenheid om hiermee kennis te 
maken. Waarom een kerkdienst 
in de streektaal? De streektaal, je 
moedertaal, is je met de paplepel 
ingegoten daarom klinkt het zo 
vertrouwd en zo eigen. Woorden 
komen meer uit het hart en raken 
je meer in het hart. Voorganger in 
deze kerkdienst is Jansje Ruiter-
kamp uit Vorden. De dienst begint 
om 10.00 uur.

Vermakelijk stuk waarin acteurs zich in konden leven. Foto: Ellen Besselink.

Groepsfoto reis Vordense senioren. Foto: PR
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In de afgelopen weken heeft u het al in verschillende media 
voorbij zien komen: “de tablet-nek”. Met name onder jongeren is 
het overmatig gebruik van telefoons en tablets een belangrijke 
aanleiding tot nek- en schouderklachten geworden. Is het werkelijk 
iets om rekening mee te houden, toch gewoon een verzinsel?

Geen verzinsel
Helaas is de tablet-nek wel de-
gelijk een fenomeen om serieus 
te nemen. Hoewel telefoons en 
tablets natuurlijk veel leuke en 
nuttige dingen te bieden hebben 
kennen ze ook een keerzijde. Door 
langdurig en herhaaldelijk met 
een gebogen nek op een scherm 
te turen krijgen de nek en schou-
ders het zwaar te verduren. Het 
ontstaan van klachten hierdoor is 
allesbehalve een verzinsel.

De wervelkolom is een 
blokkentoren
Onze wervelkolom bestaat uit 
op elkaar gestapelde blokken, 
de wervels. Net als bij een blok-
kentoren is de wervelkolom het 
meest stabiel als de wervels recht 
bovenop elkaar gestapeld zijn. Als 
de wervels scheef staan willen ze 
omvallen en moeten we spieren 
aanspannen om dit te voorkomen. 
Bovendien weegt een gemiddeld 
hoofd ruim 5 kilo en dit gewicht 
moet ook door de spieren onder-
steund worden. 

Spieren moeten veel harder 
werken
De typische houding bij het ge-
bruik van een tablet of telefoon 
is een voorover gebogen nek. De 
spieren aan de achterkant van 
de nek moeten in deze houding 3 

tot 4 keer harder werken om het 
hoofd in deze positie te dragen. 
Hierdoor raken de spieren overbe-
last en kunnen nekklachten ont-
staan. Uiteraard kunnen andere 
activiteiten als lezen, puzzelen of 
handwerken verglijkbare proble-
men veroorzaken.

Lange termijn gevolgen
Bovendien is het belangrijk om 
mogelijke lange termijn gevolgen 
te overwegen. In de gebogen po-
sitie worden de tussenwervelschij-
ven in de nek extra zwaar belast. 
Dit zou in theorie op termijn tot 
slijtage of zelfs een nekhernia kun-
nen leiden.

Voorkomen is beter dan genezen
Klachten tijdens het gebruik van 
een telefoon of tablet mogen dus 
niet genegeerd worden. Kortston-
dig gebruik is geen probleem, 
maar kom vaak weer goed rechtop 
zitten. Bij langer gebruik kan een 
standaard op tafel helpen om een 
tablet op ooghoogte te zetten. En 
blijft u ondanks deze maatregelen 
toch nekpijn houden, maak dan 
een afspraak bij Chiropractie Zut-
phen. Met de juiste behandeling 
en oefeningen om de spierbalans 
te herstellen zijn de meeste nek-
klachten weer goed onder contro-
le te krijgen. Al is voorkomen na-
tuurlijk altijd beter dan genezen!

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a
7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl

U kunt zonder verwijzing een 
afspraak maken.
Chiropractie wordt vaak 
(groten-)deels vergoed vanuit het 
aanvullend pakket. 

 

(Infotorial)

De tablet-nek?



 Mammoetboom in Vierakker
    VIERAKKER - Eén van de zeer waar-
devolle bomen in de gemeente 
Bronckhorst, waarvan velen niet 
weten dat die hier voorkomt, staat 
in Vierakker. Het gaat daarbij om 
een mammoetboom oftewel een 
Sequoiadendron giganteum op ‘t 

Makkink. Het was één van de lo-
caties die boominspecteurs van 
Vereniging Bomenbelang pas nog 
bezochten. Voor meer informatie 
over de werkzaamheden van Ver-
eniging Bomenbelang, zie elders 
in deze krant. 

 Tijden veranderen
    Sporten deed hij niet. Ja, hij fiets-
te soms. Of eigenlijk best vaak. 
Een paar kilometer. Van zijn huis 
naar het studentencafé. Heel wat 
biertjes later fietste hij dan weer 
terug naar huis. Dan werd het 
vaak alweer bijna licht. Na een 
tijdje paste hij zijn broeken niet 
meer. De kilo’s kwamen erbij als 
euro’s op de bankrekening van 
Lionel Messi. Als deze jongen een 
marathon zou moeten lopen, dan 
zou hij er een hele dag over doen. 
Nee, dat is niet waar. Hij zou de fi-
nish van zijn leven niet halen.

    Nou is dat geen schande. Neem 
voor de aardigheid even uw beste 
vriend of vriendin in gedachten. 
Hoe lang zou hij of zij over het lo-
pen van 42 kilometer en 195 me-
ter doen? De wereldtoppers klok-
ken iets meer dan twee uur. Dat 
zijn de Kenianen en de Ethiopiërs. 
De fanatiekelingen in de categorie 
Erben Wennemars lukt het in drie 
uur. De flink getrainde recreatieve 
loper heeft aan vier uur genoeg. 
Het gros loopt tussen de vier en 
de vijf uur. En de nummer laatst 
in Rotterdam finishte na vijf uur, 
59 minuten en 53 seconden.

    Dat is net onder de tijdslimiet. De 
vraag is dus of uw beste vriend of 
vriendin het binnen zes uur zou 
halen. Om dat te bepalen, denkt 
u eerst aan de gezondheid van 
diegene. Een goede gezondheid 
is een vereiste. Dan de sportieve 
aanleg, de lichaamsbouw, het 
doorzettingsvermogen. Blessure-
gevoeligheid misschien. Ik acht 
de kans groot dat u tot de con-
clusie komt dat die beste vriend 
of vriendin de finish van de mara-
thon niet zou halen. Simpelweg 
omdat het uitlopen ervan een 

uitzonderlijke prestatie is.

    We spreken over Groningen. Bijna 
tien jaar geleden. Na de middel-
bare school in Doetinchem kozen 
die jongen en ik allebei voor de-
zelfde studie in dezelfde studen-
tenstad. Voor mij duurde het niet 
lang. Ik verruilde het hoge noor-
den na een maand of acht alweer 
voor de Achterhoek. De stad be-
viel uitstekend. De studie wat 
minder. Zijn studie was ook geen 
daverend succes. Hij zat echter bij 
een studentenvereniging en voor-
dat je die in de steek laat, moet er 
wel heel wat gebeuren.

    Hij woont nog steeds in Gronin-
gen. Dat is het kleine beetje dat ik 
over zijn huidige leven weet als er 
op zondagmiddag een afbeelding 
op Facebook verschijnt. Hij liep 
deze zondag de marathon van 
Rotterdam. En hoe! In drie uur, 18 
minuten en 33 seconden! De forse 
student van toen kan zich nu be-
kant meten met een sportbeest 
als Erben Wennemars! Als ik via 
een appje mijn verbazing laat 
blijken, stuurt hij droogjes terug: 
‘Haha, tijden veranderen.’

    Ik val bijna van mijn stoel. Dit kan 
niet! Maar het is echt gebeurd. 
Hij is gestart, heeft heel hard 
gelopen en is gefinisht. In een 
onwijs knappe tijd. Daarnaast is 
deze klasbak ook nog eens afge-
studeerd en heeft hij een goede 
baan. Tijden veranderen. Dat 
benadrukt hij nog eens door een 
week later doodleuk de Amstel 
Gold Race voor wielertoeristen te 
fietsen. Door de Limburgse heu-
vels. Ruim honderd kilometer. 
Dat is heel vaak op en neer naar 
het studentencafé. 

 Spektakel en hectiek tijdens de World 
Superbike in Assen   
 REGIO - Michael van der Mark 
steelde de show tijdens het World 
Superbike evenement op het TT 
Circuit van Assen. In de eerste 
manche kwam de Rotterdammer 
strijdend voor de winst ten val. 
In de tweede wedstrijd reed hij 
onder wisselende weersomstan-
digheden zijn Honda naar het 
podium. Van der Mark eindigde 
als derde. Het publiek in Assen 
stond in beide wedstrijden op de 
banken voor de Nederlander!

    Jonathan Rea maakt zijn sterke re-
putatie op Assen waar, door beide 
World Superbike wedstrijd op zijn 
naam te schrijven. Bryan Schou-
ten kwam met een Yamaha in ac-
tie in de World Supersport klasse, 
die geprepareerd is door Torleif 
Hartelman. Schouten, die met een 
wildcard aan de start stond, liet 
zich goed zien in de trainingen.

    In de race eindigde de coureur, 
net buiten de punten, op een ze-
ventiende plaats. De race werd 
verrassend gewonnen door Kyle 
Smith, die het beste omging met 
de natte baan.

    De FIM Superstock 1000 race was 

een zeer hectische, vanwege een 
valpartij en een oliespoor kwam er 
twee keer een rode vlag. Hamove-
lid Rob Hartog profiteerde van een 
opdrogende baan door de juiste 
bandenkeuze te maken.

    Hartog eindigde op een keurige 
tiende plaats en pakte zes punten 
voor het zeer competitieve Super-
stock 1000 kampioenschap. De 

race werd gewonnen door Raffaele 
de Rosa. De jeugdige regionale rij-
der Toinie Gierink kwam in actie 
in de KTM RC 390 Cup. De cou-
reur werd mede geholpen door 
voormalig 250cc Nederlands kam-
pioen Hans Smees. Gierink kwam 
als vijfendertigste over de finish in 
de KTM klasse.   

 Gezonde geest in 
gezond lichaam
    VORDEN - Ieder jaar rijkt de Trim-
club Vorden aan het oudste lid een 
‘oorkonde’ uit. Pieter Pool ontving 
voor de vierde keer die prijs.

    Op de foto reikt voorzitter Han 
Bruggert de oorkonde uit aan de 
oudste hardloper van de Trimclub 
Vorden. Die uitreiking was overi-
gens niet geheel onverwacht, want 
al jaren is Pieter Pool het oudste 
actieve lid van de Trimclub Vor-
den.

    Dat trimmen gezond is bewijst Pi-
ter wel. Op zijn 84e jaar loopt hij 
nog steeds hard. Voor een rondje 
van 4 km binnen de 25 minuten 
draait Pieter zijn hand niet om. 
Daar kan menige jongeling niet 
aan tippen.

    “Een gezonde geest in een ge-
zond lichaam” zo luidt het spreek-
woord. Daar is Pieter Pool met 
zijn 84 jaar het “vlees geworden” 
voorbeeld van. Het wordt tijd dat 

menige jongeling daar ook eens 
aan gaat tippen. Dat kan, want de 
Trimclub Vorden heeft nog plaats 
voor nieuwe leden.   

 Oorkonde 84-jarige hardloper
Trimclub Vorden   

 Voorzitter Han Bruggert reikt de oorkonde uit aan Pieter Pool. Foto: PR   

 Wegraces Assen met Schouten, Hartog en Gierkink. Foto: Henk Teerink   

 Zwembad opent zondag het seizoen   
 VORDEN - Zondag 24 april om 
12.00 uur opent zwembad In de 
Dennen in Vorden weer seizoen. 
Om 12:00 uur verricht burgemees-
ter Marianne Besselink op een lu-
dieke wijze de opening.

    Hiermee wordt vast verwezen naar 
de volgende actie, die een aantal 
sportieve fietsers van CTV voor het 
zwembad heeft opgezet, de Spin-
ning Marathon. Natuurlijk gaan 
bestuur en team van In de Den-
nen ook verder met het werven 
van vrienden van het zwembad. 
Inmiddels hebben zich al meer 
dan 100 vrienden aangemeld!

    Nog geen zwemabonnement? Tot 
en met 23 april kunt u nog gebruik 
maken van het voorverkooptarief.    Kom ook een duik nemen op de eerste dag van het seizoen. Foto: PR   

LuukStamCO
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 Mammoetboom. Foto: PR   
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Per paar

29.99
www.aldi.nl

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 22 T/M 24 APRIL

VANAF ZATERDAG 23 APRIL

ORANJE TOMPOUCEN*

BANANEN

PERS-
MANDARIJNEN

GEKRUIDE SPEKLAPPEN*

HOLLANDSE 
PAPRIKA MIX

1.49
  3 STUKS

0.99
  1.5 KG

2.49
  500 G

1.49
4 STUKS

0.89
1 KG

www.dier.nu



Dash bereikt promotiewedstrijden
VORDEN - Op zaterdag 16 april was 
het voor de dames van Dash dames 
1 een spannende dag. Als er twee 
sets worden binnengesleept tegen 
Boemerang uit Eibergen worden 
de promotiewedstrijden bereikt. 
Deze wedstrijden zijn een verleng-
stuk van de competitie waarmee 
het team een plek in de eerste di-
visie kan weten te bemachtigen. 
Wel moeten daarvoor nog twee ex-
tra wedstrijden worden gespeeld. 
Maar eerst moest er nog wel ge-
wonnen worden van Boemerang.

Tijdens de wedstrijd in Eibergen 
haalde de dames uit Vorden niet 
het niveau dat ze normaal gespro-
ken willen bereiken. Daarom wil-
den ze dat tijdens de wedstrijd in 
Vorden recht zetten. In de eerste 
set gaat Dash voortvarend van start. 
Met een goede opslagdruk en een 
prachtige servicepass weten de da-
mes van Dash, Boemerang volledig 
onder druk te zetten. Dash dames 
1 speelt de sterren van de hemel, 
waardoor de set met 25-11 naar de 
Vordense dames gaat.
In de tweede set moeten de punten 
worden binnengehaald om de P/D 
wedstrijden vast te stellen. De set 
begint met veel individuele fouten. 
De service loopt niet zoals het moet 
en de Vordense dames spelen niet 
het spel uit de eerste set. Het lijkt 
wat geforceerd te gaan. Met de na-
druk op ontspannen spelen, wordt 
de set toch niet binnen gehaald. 
Met 21-25 moet Dash haar meer-
dere bekennen in Boemerang.

Vervolgens gaat er een knop om 
aan de kant van Dash. De rust keert 
terug na een paar opbeurende 
woorden van de coach. De bank 
weet de meiden in het veld te laten 
beseffen dat plezier het belangrijkst 
is. Ondertussen is er gebeld met de 
concurrent SSS uit Barneveld om te 
vragen naar de stand. Zij hebben 
een set laten liggen, dat betekende 
dat Dash al verzekerd was van een 
verlenging van het seizoen. De tri-
bune was hier al van op de hoogte. 
In het veld wisten de dames nog 
van niks. Dash bleef doen wat ze 
moesten doen, veel druk zetten en 
zorgen dat het weer een smakelijke 
wedstrijd werd om naar te kijken. 
Na een lange serve serie aan het 
einde van de 3e set sleepten ze dan 

toch het 2e punt binnen (25-17). Er 
werd een kort feestje gevierd voor 
een verdiende 2e plek voor de ver-
eniging en de meiden!

De wedstrijd afsluiten met winst 
zou het feestje compleet maken. 
Dash verbeterde zichzelf ten op-
zichte van de eerste helft en pak-
te, zonder dat het echt spannend 
werd, ook de 4e en laatste set met 
25-20. Het seizoen gaat nog wat 
langer door. Volgende week wordt 
er gespeeld in Weerselo voor de 
laatste punten in de reguliere com-
petitie tegen Wevo d1. Op 30 april 
staat de eerste wedstrijd gepland 
van de nacompetitie, thuis in ‘t Jeb-
bink om 16.00 uur, tegenstand nog 
onbekend. 

Gelijkspel Socii en koploper Be Quick
WICHMOND - Sociï ontving deze 
zondag de koploper uit de klasse 
5G; Be Quick Zutphen. Trainer 
Tim Kollen hamerde vooraf op het 
dichthouden van de achterste li-
nies en te vertrouwen op de aanval 
die er altijd wel eentje in prikt.

Sociï liet Be Quick vanaf het begin 
het spel maken en trachtte waar 
mogelijk wat aanvallende impul-
sen in de wedstrijd te leggen. Het 
meeste gevaar kwam dan ook 
van Be Quick dat de bal een aan-
tal malen in de doelmond kreeg, 
maar daar niemand had staan om 
op doel te schieten. Het eerste ge-
vaarlijke moment kwam uit een 
afstandsschot met een lastige stuit 
waar keeper Henry Vreeman goed 
de peiling in had. Halverwege de 
tweede helft betaalde het jagen van 
de Sociï-aanvallers op de verdedi-
ging van Be Quick zich op curieuze 
wijze uit. Zo’n tien meter over de 
middellijn was het een Zutphense 
verdediger die de bal nog net wilde 
wegtrappen, voordat Tim Groot 
Roessink aan kwam stormen. 
Groot Roessink was voor Sociï juist 
op tijd want hij blokkeerde de bal 
die met een boog en flinke vaart 
richting goal ging over de te ver 
voor zijn goal staande keeper; 1-0. 
Een doelpunt dat bestempeld mag 
worden als het mooiste lelijke doel-
punt van dit seizoen. Be Quick was 
niet echt uit het veld geslagen en 
vertrouwde erop dat het in de res-
terende tijd wel goed zou komen. 
Het gevaar dat zij stichtten kwam 
met name uit dode spelmomenten 
waar Sociï goed op anticipeerde. 
Met name Henry Vreeman had su-
blieme reddingen in huis en was 
een ware plaaggeest voor Be Quick. 

Sociï kreeg in de eerste helft nog 
welgeteld één kans die door Bouke 
van Dijk net langs de paal werd ge-
schoten. De rust werd bereikt met 
een 1-0 voorsprong voor Sociï.

In de tweede helft was het Be 
Quick dat het spel dicteerde. De 
gasten werden rondom de zestien 
opgevangen door Sociï dat keihard 
werkte. Des te langer de nul op het 
bord bleef, des te wanhopiger wer-
den de pogingen van die gasten die 
zich realiseerden dat de koppositie 
in gevaar was. Het bleef in eerste 
instantie bij afstandsschoten waar-
van er twee door Henry Vreeman 
uit de kruising werden geranseld. 
De 75e minuut was de meest ener-
verende van de wedstrijd. Even 
dacht iedereen even dat de 1-1 erin 
ging vallen, maar een harde inzet 
belandde op de onderkant van de 
lat en stuitte het veld weer in. In de 
tegenstoot kreeg Bouke van Dijk 
een uitgelezen kans om de 2-0 te 
maken maar een verdediger van Be 
Quick haalde de bal nog net van de 
lijn. Sociï leek af te stevenen op een 
heuse stunt, totdat in de slotminuut 
alsnog een penalty werd weggege-
ven. De penalty was terecht maar 
even daarvoor had er toch echt een 
vrije trap aan Sociï moeten worden 
gegeven. Een penalty bleek het eni-
ge wapen om Vreeman te passeren, 
de 1-1 ging er namelijk in. Na niet 
al te veel blessuretijd klonk dan 
toch het slotsignaal.

Sociï kan zo indirect toch een rol 
spelen in de titelstrijd. Volgende 
week uit tegen EDS, 14.00 uur.
   

 ■ www.svsocii.nl

 Dash bleef doen wat ze moesten doen om de punten binnen te halen. Foto: PR

www.prowonen.nl

KOM NAAR DE
INLOOPAVOND
Op donderdag 21 april 

tussen 19.00 en 21.00 uur 

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

Kom naar deze 

inloopavond 

en maak kans 

op € 100,- 

shoptegoed

van de 

bouwmarkt!

GEEN HUURTOESLAG?
TOCH EEN HUURWONING!

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

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

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

 meer dan € 30.050,-

Huren is
zo gek nog niet!

 Ga naar onze 
website voor 

de nieuwbouw
in De Berg en 
De Koppel.
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Vrijwilligers VAMC enduro’s in het 
nieuw gestoken
VORDEN - De vrijwilligers van 
VAMC De Graafschaprijders die 
elke enduro meegaan om de rij-
dende leden bij te staan, zijn in 
het nieuw gestoken.

Aangezien er soms met gure 
weersomstandigheden een en-
duro wedstrijd wordt verreden is 
het voor de vrijwilligers geen sine-

cure om goed zichtbaar en warm 
gekleed te gaan. De hele dag van 
06.00 tot 17.00 uur buiten staan 
is een pittige maar wel leuke op-
gave. Vier sponsoren, te weten fa-
milie Enzerink te Hengelo, Bulten 
Tegelbedrijf uit Vorden, Tebuvo 
uit Zutphen en Luchtenberg car-
rosserie uit Uithuizen sloegen de 
handen ineen. Dit had tot gevolg 

dat de dames en heren in een op-
vallend tenue aanwezig zijn. Was 
de service al top met vele kampi-
oenschappen binnen de club, de 
aankleding is nu helemaal voor 
elkaar. De vrijwilligers zijn er zeer 
content mee. De ONK enduro ligt 
nu even stil maar in september 
wordt de competitie hervat.

Ratti’s aanvallende spel 
beloond met 5-1
KRANENBURG - Op zondagmiddag 
17 april speelden de Ratti Dames 
tegen het eerste team van Meddo. 
In de tiende minuut viel het eer-
ste doelpunt van de wedstrijd. Els 
Berenpas schoot de bal vanaf 20 
meter in de rechterkruising, mooi 
over de keeper heen: 1-0.

Ratti was van plan om deze score 
uit te breiden, maar Meddo liet 
niet over zich heen lopen. Er wer-
den veel duels op het middenveld 
uitgevochten. Ratti kwam een tijd 
lang niet meer door de verdedi-
ging heen, ook al hadden ze wel 
meer balbezit. 
In de 28ste minuut had Meddo een 
grote kans, maar keepster Wilma 
Jolink ving de bal op. In de 36ste 
minuut was er wederom een kans 
voor Meddo, maar Wilma zorgde 
weer voor een prima redding. In 
de 41ste minuut gaf Gemma Eg-
gink een steekpass op Els Beren-
pas. Zij won een duel met haar te-
genstander en schoot de bal in de 
korte hoek: 2-0.

In de 43ste minuut was er mogelijk 
sprake van een terugspeelbal van-
uit de verdediging van Ratti, die 
door de keepster werd opgepakt. 
Meddo mocht hierdoor een indi-
recte vrije trap nemen op een paar 
meter van het doel, wat een doel-
punt opleverde voor Meddo: 2-1.
In de 45ste minuut kwam Els 
Berenpas voor de keepster van 
Meddo. Ze schoot tegen de keep-
ster aan, en de bal ging naast. 
De hoekschop, die hieruit voort-

kwam, werd genomen door Kim 
Heuvelink. Ze schoot de bal naar 
Els Berenpas, die de bal in het net 
wist te krijgen: 3-1. Met deze stand 
ging Ratti de rust in.

Na de rust wilde Meddo probe-
ren om wat aan de stand te ver-
anderen. De spits van Meddo liep 
op, de bal werd vooruit gespeeld, 
maar keepster Wilma Jolink was 
alert. Zij kwam snel uit en kon de 
bal pakken. Daarna was het voor-
al Ratti die meer balbezit had. Er 
werden meerdere aanvallen opge-
zet, waaruit veel kansen voortkwa-
men. In de 61ste minuut liep Kim 
Heuvelink op en gaf een voorzet, 
vlak voor de keepster langs, waar-
na Marieke Tuinman de bal in het 
doel schoot: 4-1. 

Ondanks de stand bleef Meddo 
volhouden en probeerden ze af 
en toe een aanval op te zetten. 
Maar Ratti was de bovenliggende 
partij en er waren veel kansen te 
zien. In de 85ste minuut was het 
Marieke Tuinman, die het laatste 
doelpunt van de wedstrijd maakte. 
Ze kon snel oplopen en kwam al-
leen voor de keepster te staan. Ze 
schoot, helaas tegen de keepster 
aan, maar de bal kwam weer bij 
Marieke terecht. Ze aarzelde geen 
minuut en schoot de bal alsnog in 
het doel: 5-1. 

Aankomende zondag spelen de 
Ratti Dames thuis tegen het eerste 
team van Oeken/Brummen om 
13.30.

De vrijwilligers in het nieuwe tenue. Foto: Henk Teerink. 

- Advertorial -

Live cooking met ‘het witte goud’ bij Boerderijwinkel Den4Akker
Vierakker – Na zesentwintig uitstekende jaren van verbouw van het 
witte goud, zijn ook dit jaar de asperges weer verkrijgbaar bij de fami-
lie Eskes van Boerderijwinkel Den4akker. “Vanmorgen gestoken, van-
avond op je bord, eventueel voor je geschild als je wilt”, vertelt Her-
man Eskes. “Samen met een eitje van één van onze kippen en boter en 
beenham uit onze winkel. Verser kan het niet”.  Verder vond vorig jaar 
een succesvolle editie van een tijdelijk ‘pop-restaurant’ plaats op het 
terrein aan de Kapelweg in Vierakker, dat dit jaar een vervolg krijgt. 
Eind deze maand kan men genieten van live cooking door Chiel Doh-
men, eigenaar en chef-kok van Jan van de Krent by Chiel uit Zutphen.  
U wordt een heerlijk driegangen menu aangeboden voor slechts 29,95 
euro per persoon. De producten komen rechtstreeks van het land; 
puur natuur!

Door Bernadet te Velthuis

Chiel Dohmen: “De gerechten van 
Jan van de Krent by Chiel bestaan 
uit verse en eerlijke producten, zo-
veel mogelijk uit de regio. Zo ma-
ken wij al jaren gebruik van de ver-
se, zelfgeteelde asperges van de fa-
milie Eskes. Vorig jaar ontstond sa-

men met de familie Eskes het idee 
voor een pop-up restaurant met 
live cooking, waarbij onder andere 
het witte goud op het menu stond. 
Dit was zo’n succes dat we hier een 
vervolg aan wilden geven.” Herman 
Eskes vult aan:”Centraal staat het 
in een ongedwongen sfeer dineren 
dichtbij de natuur met producten 

uit de natuur. Het menu blijft daar-
om nog een verrassing, dit is afhan-
kelijk van wat het land ons brengt”. 

Wilt u ook genieten van een heerlijk 
driegangen menu met producten 
rechtstreeks van het land? Kom 
dan vrijdag 29 april, zaterdag 30 
april of zondag 1 mei vanaf 17.30 

uur naar Den4Akker en geniet in 
een informele setting van een heer-
lijk diner. Reserveren is gewenst en 
kan via telefoon en e-mail van de 
familie Eskes en Jan van de Krent 
by Chiel. Maar ook als u zomaar wilt 
aanschuiven, bent u natuurlijk van 
harte welkom. 

Barbecueseizoen
Het is voor sommigen misschien 
nog wat vroeg, maar voor de echte 
liefhebber zijn de eerste zonnestra-
len al reden genoeg ermee te be-
ginnen: barbecueën! Sinds februari 
maakt de familie Eskes gebruik van 
een nieuwe rundvleesleverancier, 
Vleesboerderij Dieker uit Terborg. 
Heerlijke rundvleesproducten van 
Blonde d’Aquitaine koeien, waar 
binnenkort diverse barbecuepro-
ducten (ook gemarineerd) van ver-
krijgbaar zijn. Verder is de familie 
Eskes al ruim een jaar bezig met ei-
gen vleeskuikens. Dat dit succesvol 
is verlopen, blijkt wel uit het feit dat 
zij het vlees onder het Beter Leven 
Keurmerk mogen verkopen. Een 
keurmerk die niet zomaar wordt af-
gegeven. Mirjam Eskes:”Naast deze 
nieuwe vleesproducten, kan men 
bij ons natuurlijk ook terecht voor 
de vertrouwde vleesproducten, van 
nägelholt tot biefstuk.”

Boerderijwinkel
Bij Den4akker wordt naast asper-
ges ook diverse soorten fruit ge-
teeld. Denk hierbij aan: aardbeien, 
frambozen, kersen en rabarber. Ui-
teraard worden deze zelfgeteelde 
producten, waar tevens heerlijke 
jam en dessertsaus van wordt ge-
maakt, verkocht in de boerderij-
winkel. Daarnaast vindt men in de 
winkel een uitgebreid assortiment 
streekproducten van collega-boe-
ren uit heel Nederland en ook voor 
groente, bakproducten, geschenk-

pakketten, vlees- en zuivelproduc-
ten en natuurvoeding is men hier 
aan het juiste adres. Genieten van 
een alcoholische versnapering zo-
als advocaat of Bronckhorster bie-
ren of lekker ‘zondigen’ met snoep 
en chocola? Het is allemaal te vin-
den in boerderijwinkel Den4Akker.
 
Contact
Boerderijwinkel Den4akker ligt in 
het buurtschap Vierakker, aan de 
Kapelweg 14. Openingstijden van 
september tot en met april zijn: 
maandag t/m donderdag van 13.30 
tot 19.00 uur, vrijdag van 10.00-
12.00 en 13.00 tot 19.00 uur en za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. Van-
af 1 mei zijn er ruimere openingstij-
den, zie hiervoor de website.

Wilt u meer informatie of heeft u 
vragen, schroom dan niet contact 
op te nemen met de familie Eskes, 
zij staan u graag te woord.

Familie Eskes
0575-441434
info@den4akker.nl
www.den4akker.nl 

Jan van de Krent by Chiel
0575-519271
restaurant@janvandekrent.eu
janvandekrent.eu

Foto: achterhoekfoto.nl/Henk den BrokFoto: achterhoekfoto.nl/Henk den Brok

Foto: PR
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IDeefabriek Achterhoek ontvangt exemplaar 
‘Een Stadse in de Achterhoek’
LICHTENVOORDE - Zondag 17 
april rond de klok van 14:00 uur 
presenteerde Barbara Pavinati 
haar publicatie ‘Een stadse in de 
Achterhoek’ in Atelier The MAD 
house. Van de tien volledig hand-
gemaakte boekjes is het eerste 
exemplaar overhandigd aan Boef, 
haar vriend en belangrijk perso-
nage in haar verhalen. Er is ook 
een gedrukte variant van het boek 
verschenen. De eerste die van de 
pers is komen rollen is gegeven aan 
Johan Godschalk, projectleider van 
de IDeefabriek Achterhoek.

‘Een stadse in de Achterhoek’ is 
een bundel met korte, grappige 
verhalen. Het gaat over zaken waar 
de schrijfster tegenaan is gelopen 
door haar verhuizing. Ze heeft zich 
namelijk vanuit het westen van 
Nederland gevestigd in de Achter-
hoek. Op haar eigen unieke wijze 
probeert zij een voet aan de grond 
te krijgen in het oostelijk deel van 
het land. Dat is niet altijd makkelijk 
geweest. Ze bespreekt onderwer-
pen die uiteenlopen van bier drin-
ken tot misverstanden die ontstaan 
door ‘plat praoten’. De IDeefabriek 
Achterhoek is een initiatief van 
Cultuurmij Oost samen met Erf-

goed Gelderland. Zij steunt de pu-
blicatie financieel en met advies. 

Degenen die, net als Barbara, ‘im-
port’ zijn, zullen al lezend merken 
dat zij niet de enigen zijn die zich 
over bepaalde gewoontes ver-

bazen. In eerste instantie wordt 
gekeken of er interesse leeft voor 
de verhalenbundel. Liefhebbers 
kunnen Barbara mailen voor een 
exemplaar à 8,95 euro, exclusief 
verzendkosten. Daarnaast ligt het 
vanaf mei in Doetinchem bij Erf-

goed Centrum Achterhoek en Lie-
mers. Als er voldoende belangstel-
ling is, worden ook de boekhandels 
in de regio bevoorraad.
   

 ■ bepavinati@hotmail.com

Groeiende 
aandacht van 
landelijke politiek 
voor Achterhoeks 
viertal
LIEVELDE - Enkele weken geleden 
berichtte de Groenlose Gids/Elna 
over de frontale Achterhoekse 
aanval op het pensioenbeleid van 
de centrale overheid. In dat arti-
kel werd ook gesteld dat de actie-
voerders hun actie van landelijke 
omvang zouden maken. De actie-
groep heeft inmiddels vanuit het 
hele land steunbetuigingen en in-
stemming ontvangen.

Door Ferry Broshuis

Een teken dat de weerstand tegen 
de pensioenpolitiek van het rijk 

alsmaar groeiende is. En de ac-
tiegroep, die bestaat uit Joop Beu-
ting, Ger Saris, Martin Simons en 
Nelleke de Jong, heeft intussen de 
problematiek ook onder aandacht 

van Den Haag weten te brengen.

Op 4 april hebben de leden van de 
actiegroep in Den Haag gesprek-
ken gevoerd met de Partij 50PLUS 

en daarbij waren aanwezig Henk 
Krol, fractievoorzitter en Tweede 
Kamerlid, John Struijlaard, voor-
zitter hoofdbestuur en Staten-
lid Zuid Holland, Henk van Elst, 
voorzitter 50PLUS Gelderland, en 
Simons Geleijse, secretaris Twee-
de Kamerfractie. De Achterhoekse 
actievoerders vonden daar veel 
begrip voor hun standpunt.

In parlement en op tv
Voor donderdag 21 april is het 
comité als groep uitgenodigd in 
de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal, om aldaar voor meerdere 
mensen hun standpunt uiteen te 
zetten. Omroep Gelderland gaat 
binnenkort op tv ook aandacht 
besteden aan de actie tegen het 
pensioenbeleid van de regering. 

De frontale Achterhoekse aanval 
lijkt dus steeds meer succes te 
gaan halen, binnen maar zeker 
ook buiten de Achterhoek.

Steeds meer steun voor actiegroep
‘Herstel van Onrecht’

De actievoerders in Den Haag met Henk Krol. Foto: Ferry Broshuis

Gaon Etten viert jubileum in regio Zutphen
ZUTPHEN - Op vrijdag 29 april viert 
het pop-up restaurant Gaon Etten 
in de Achterhoek haar vijfentwin-
tigste editie in de omgeving van 
Zutphen. Chefkok Arthur Ross 
en René Klein hebben voor deze 
speciale, feestelijke editie een ‘25 
smaken Menu’ samengesteld met 
onder andere de smaak van het 
voorjaar: het ‘witte goud’.

Met enthousiasme is de organisa-
tie weer op zoek gegaan naar een 
bijzondere locatie. Als gast zult u 
op vrijdag 29 april weer hartelijk 
worden ontvangen met een glaas-
je en een amuse en net als bij alle 
vorige edities (in en) op uniforme 
wijze worden toegesproken door 
gastheer Jan Bijvank in het Alge-
meen Beschaafd Achterhoeks. 

Op de nu nog geheime locatie 
zit u hoog en droog en mag u uw 
bordje ophouden alvorens plaats 
te nemen aan de met mooi tafel-
linnen lang gedekte tafels.Naast 
het eten en de Achterhoekse wij-
nen, bier of sappen wordt u bij 
iedere Gaon getrakteerd op Ach-
terhoekse kunst, cultuur, muziek 
en/of verhalen. Speciaal op deze 
jubileumavond is er een swingend 
slotprogramma.

Reserveren kan via de website. 
Twee dagen voor aanvang ont-
vangt u per email de gegevens. De 
ontvangst is van 18.30 tot 19.00 
uur, aanvang diner om 19.15 uur.
   

 ■ www.gaon.nl Een eerdere editie van Goan Etten in Zutphen. Foto: PR

 

www.sensire.nl
bel 0900 8856

De goede buur 
die iedereen 
zich wenst
Arjen (53):

Mijn moeder is een sterke vrouw. 

Altijd al geweest. Sterk en 

optimistisch, van het type ‘niet lullen 

maar poetsen’ en ‘je eigen boontjes 

doppen’. Tegelijkertijd staat ze voor 

iedereen klaar, want ‘een goede buur 

is beter dan een verre vriend’. (Ja, 

wij zijn grootgebracht met dit soort 

wijsheden.) Nu mijn moeder ouder 

wordt – ze is halverwege de tachtig 

– krijgt ze zo haar kwaaltjes. Ze 

moppert er niet over. Ze neemt het 

leven zoals het komt. 

‘Het kon beter’
Mijn moeder hoor je niet over ‘die 

goede oude tijd’, toen het geld voor 

de zorg nog aan de bomen groeide. 

Het idee van de participatiesamenleving 

spreekt haar wel aan. Samen, in eigen 

kring, je problemen oplossen. Elkaar 

helpen. Maar het probleem is: mijn 

moeder zal niet snel om hulp vragen. 

Ook niet als ze die eigenlijk wel nodig 

heeft. En wij, haar kinderen, wonen 

niet allemaal om de hoek. We zijn er 

dus niet altijd voor haar.

Laatst was mijn moeder gevallen. 

Gewoon, overdag, in de woonkamer. Ze 

was haar medicijnen vergeten en was 

plotseling heel fl auw geworden. De 

telefoon lag binnen handbereik, maar 

ze peinsde er niet over om ons op ons 

werk te storen. Na een uur kon ze 

weer voorzichtig opkrabbelen. ‘s 

Avonds belde ik haar toevallig op, om 

even te vragen hoe haar dag was 

geweest. ‘Het kon beter,’ zei ze. Er 

bleek niets ernstigs aan de hand, maar 

we waren allemaal erg geschrokken. 

Luisteren en meedenken
Niet veel later las ik in de krant 

over het inloopspreekuur van de 

wijkverpleegkundige, in het 

gezondheidscentrum bij mijn moeder 

in de buurt. Vorige week, tijdens de 

Week van Zorg en Welzijn, konden we 

even binnenlopen en rondkijken. 

Waarom we daar niet eerder hadden 

aangeklopt? Tja, omdat wij dus altijd 

onze eigen boontjes doppen. Wij 

vragen niet om hulp. 

Maar die houding levert niet 

altijd het beste resultaat op. 

De wijkverpleegkundige weet nu 

eenmaal veel meer over onderwerpen 

waar wij geen verstand van hebben. 

Ze kwam bijvoorbeeld met tips over 

hulpmiddelen in huis, zoals een 

Medido. Dat is een apparaat dat 

ervoor zorgt dat je je medicijnen op 

tijd inneemt. Wat een eyeopener: dit 

bleek iemand met verstand van zaken 

die écht luistert en meedenkt. 

Die dichtbij is, maar zich niet 

opdringt. Ja, de wijkverpleegkundige 

is niemand minder dan de goede buur 

die iedereen zich wenst. Oók mijn 

moeder. 

‘Om de privacy van onze klanten 
te waarborgen, zijn de namen in

deze column gefingeerd.’

Praktijkverhaal 
over de zorg

Wilt u reageren op de column? 

Stuur dan een e-mail naar 
communicatie@sensire.nl

Barbara Pavinati geflankeerd door haar partner ‘Boef’ (links) en Johan Godschalk. Foto: Henri Walterbos
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De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes 
raadsfracties. De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. 
Reacties kunt u sturen naar het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Contact met de POLITIEK

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

De oud-burgemeester van Niemandsland 
en de VVD feliciteren de deelnemende 
scholen van Bronckhorst met het behaalde 
prachtige resultaat bij het landelijk debattoernooi.
We zijn trots op onze debaters!

Bronckhorst scoort geweldig goed 
bij het landelijk debattoernooi

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

De afgelopen jaren zijn de zwembaden in 
onze gemeente allemaal open gebleven. 
Dit is dankzij de inzet en energie van veel 
vrijwilligers en steeds minder beroeps-
krachten mogelijk gebleken.
Inmiddels zijn de baden in onze gemeente 
weer in gereedheid gebracht voor het ko-
mende zomerseizoen. De baden in onze 
gemeente worden goed onderhouden en 
liggen er allemaal prachtig bij. De zwem-
baden hebben natuurlijk wel voldoende 
bezoekers nodig, willen ze open kunnen 
blijven. 

We willen in het najaar met appeltaart op 
bezoek bij een aantal zwembaden. We wil-
len met de mensen van het zwembad van 
gedachten wisselen over de toekomst. Hoe 
zorgen we er voor dat de zwembaden tot 
in lengte van dagen open kunnen blijven?

We hopen dat er dit jaar geen donkere wol-
ken verschijnen en dat de inzet van de vrij-
willigers wordt beloond, zowel met mooi 

weer als met veel bezoekers.  Wij wensen u 
een goede lente!

Namens de fractie van de PvdA, 
Annelies Lichtenberg, fractievoorzitter

Een mooie zomer of 
donkere wolken?

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

Blijvers lening.
Ouderen blijven steeds langer thuis wo-
nen. Dat willen ouderen vaak zelf, maar de 
overheid stimuleert dit proces ook. Door 
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, is 
gewerkt aan de ontwikkeling van een Blij-
verslening. 

Daarmee kunnen ouderen een lening of hy-
potheek afsluiten voor woningaanpassin-
gen, die het mogelijk maken dat ouderen 
langer thuis kunnen blijven wonen.

Met steun van de PvdA, D’66 en GroenLinks 
is door het CDA een motie  ingediend met 
de opdracht of deze blijvers lening ook 

voor bewoners in onze 
gemeente interessant 
is.
 
De gemeente verstrekt de lening aan oude-
ren, die daarmee zijn woning levensloop-
bestendig en duurzaam maakt. Hierdoor 
kan de oudere in zijn eigen huis en buurt 
blijven wonen. 
U bent nooit te jong om u te verdiepen in 
deze mogelijkheden. Het stimuleert ook 
de (lokale) economie als u besluit tot aan-
passingen in uw huis, zodat u langer in uw 
vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.
Dus kijk gerust eens op de site van de Blij-
verslening. 
Want wat is er mooier dan wonen In 
Bronckhorst op de plek waar je  je thuis 
voelt en blijft thuis voelen.

Kijk op de site van de BLIJVERSLENING 
naar de mogelijkheden:
http://www.svn.nl/particulieren/lening/
blijverslening
Fractie CDA

Blijvers lening

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

De winkelmarkt is momenteel aan forse 
veranderingen onderhevig. Er vindt een 
wijziging plaats van een groei- naar een 
verdringingsmarkt. Dit komt niet alleen 
door economische recessie en bevolkings-
krimp. Maar ook door verschuiving van be-
stedingen naar internet. Als we markton-
derzoeken mogen geloven dan verdwijnt 
door internet een deel van het middenseg-
ment in de winkels onherroepelijk, zowel in 
de centra als iets verderweg. 
Wat ons bezighoudt is de leegstand in de 
winkelstraten van vrijwel al onze dorpen. 
Hoe raken deze panden weer in gebruik? 
Of moeten we de hoop daarop liever la-
ten varen? Om dorpscentra aantrekkenlijk 
te houden heeft de regio Achterhoek een 
detailhandelsvisie opgesteld. Hiermee wil-
len we  de detailhandel concentreren in de 
dorpscentra. Dus compacter winkelgebied, 
minder winkels in de zogenaamde  aan-
loopstraten en een rem op de uitbreiding 
van detailhandel buiten het winkelgebied. 
Aantrekkelijke dorpscentra zijn de basis 

voor een goed 
woon- en leef-
klimaat. Door 
te kiezen voor 
versterking van een beperkt aantal kans-
rijke dorpscentra ontstaat een meer duur-
zame winkelstructuur. Maar wat doen we 
dan met de wat verder weg vrijkomende 
panden met bestemming detailhandel? De 
regionale woonvisie, die leegstand van wo-
ningen wil voorkomen, vormt een belem-
mering om hier woningen van te maken 
D66 heeft in september vorig jaar in een 
motie gevraagd om in regionaal verband 
met oplossingen te komen die passen bin-
nen het vastgestelde beleid. Onzekerheid 
over de mogelijkheden stimuleert onder-
nemers niet om te investeren of hun zaken 
aan te passen. 
D66 heeft nog geen reactie op dit verzoek 
gezien. Wij zijn benieuwd. U ook? Ziet u zelf 
kansen of mogelijkheden mail ze dan naar 
ons emailadres. Vernieuwing komt per slot 
meestal van de basis.

Hebben we een antwoord 
op leegstand?

Biologisch boeren; de TESLA 
van de melkveehouderij?!

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.groenlinks.nl

Melkveehouderijen zijn onlosmakelijk ver-
bonden met de Achterhoek. Deze sector is 
van groot economisch belang, zij zorgt voor 
belangrijke werkgelegenheid en is beeldbepa-
lend voor het landschap.  In het kleinschalige 
Achterhoekse landschap hebben grootscha-
lige melkveebedrijven al langere tijd ech-
ter geen gezonde toekomst meer. Allereerst 
brengt de melk minder op (€0,30) dan zij kost 
(€0,36), wetgeving biedt nauwelijks nog ruim-
te om te groeien, hun grond is steeds minder 
vruchtbaar, als gevolg van grootschalig antibi-
oticagebruik wordt de volksgezondheid van de 
mens bedreigd, etc. Kan het anders? Wat kan 
zij leren van de auto-industrie? Het kan anders. 
De auto-industrie schakelt over van het bou-
wen van auto’s op fossiele brandstoffen naar 
bv elektrische auto’s. Het merk TESLA jaagt die 
omschakeling aan, haar auto’s zijn verkocht 
voor dat ze de fabriek uit rollen, onderne-
merschap ten top! Waarom kunnen melkvee-
bedrijven niet wat TESLA kan, zich richten op 
een nieuw product dat een goede opbrengst 
heeft en gewild is? Het kan anders. Er zijn di-

verse alternatieven voor de melkveehouders, 
alternatieven  die beter inspelen op een veran-
derende markt en ander consumenten gedrag. 
Zoals de biologische landbouw. Een liter bio-
logische melk brengt maar liefst €0,50 op! Om-
dat deze bedrijven streven naar een gesloten 
kringloop op hun bedrijf kennen zij geen me-
stoverschot. Het antibioticagebruik op deze 
bedrijven is nihil. En net als vroeger, de koeien 
staan in de wei! Niet verwonderlijk dat steeds 
meer boeren willen overstappen naar biolo-
gische bedrijfsvoering. Juist in de Achterhoek 
verdienen deze boeren overheidssteun om die 
stap te maken. De boer krijgt een bedrijf met 
een gezonde economische toekomst, en het 
Achterhoekse landschap wordt nog mooier 
met koeien in de weide! En dat is weer goed 
voor de toeristische sector!  Immers een mooi-
er landschap trekt nog meer toeristen naar de 
Achterhoek. Het kan anders. Biologisch boe-
ren is voor de melkveehouderij wat TESLA voor 
de auto-industrie is! GroenLinks - opbouwend, 
kritisch en met Zin in de toekomst.
Herman van Rooijen & Titus Smit
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De Giro d’Italia, één van de groot-
ste wielerrondes ter wereld, gaat 
in 2016 van start in Gelderland. 
Op zondag 8 mei doen de renners 
Bronckhorst aan: de route komt 
langs de kernen Drempt, Laag 
Keppel, Hummelo, Zelhem en 
Veldhoek! 

Leuke evenementen in 
Bronckhorst
Initiatiefnemers uit doorkomst-
plaatsen slaan de handen ineen 
en organiseren op 8 mei leuke 
activiteiten in de sfeer van de 
Giro. Zo kunt u in Hummelo een 
Mercato (markt in Italiaanse 
sfeer) bezoeken en er is kunst 
langs de route in Hummelo, 

Keppel en Drempt. In Zelhem gaat 
de horeca in Italiaanse stijl, met 
muziek en bijpassende hapjes. 
Bekijk de karavaan vanaf een 
grote tribune in het kader van Giro 
d’iTOLia bij café De Tol, of bezoek 
Giro de Stikkebocht bij ‘t Wolfers-
huus, waar u onder het genot van 
Italiaans eten en drinken kunt 
genieten van muziek en freestyle 
BMX demonstraties. Kortom: het 
wordt een groot feest! Zorg dat u 
erbij bent! 

Mogelijk overlast tussen circa 
12.00 en 15.00 uur
Vanwege de veiligheid sluit de 
Giro-organisatie de gehele route 
af van ongeveer 12.00 tot 15.00 
uur. Het kan dus zijn dat uw wo-
ning, bedrijfspand of straat enkele 
uren niet bereikbaar is. Het kan 
ook zijn dat u uw pand per auto 
niet kunt verlaten. Wilt u naar één 
van bovenstaande evenementen, 

zorg er dan voor dat u daar op tijd 
bent. De exacte overlast kunnen 
wij niet aangeven, dat verschilt 
per locatie. Houdt u er rekening 
mee dat voertuigen tijdelijk niet 
bij uw pand kunnen komen en de 
weg tijdelijk niet kunnen overste-
ken. Ook parkeren langs de route 
is tijdelijk niet toegestaan. Er 
geldt een wegsleepregeling.

Zorg blijft goed bereikbaar
Voor alle inwoners is de spoed-
eisende zorg gegarandeerd en
is het ziekenhuis bereikbaar. De 
hulpdiensten (politie, brandweer, 
ambulance) kunnen altijd ter 

plaatse komen via speciale 
nood- en calamiteitenroutes.

Informatie over de Giro
De laatste informatie over afslui-
tingen, parkeerverboden en ande-
re zaken die met de Giro te maken 
hebben, vindt u op www.girogel-
derland.nl of scan de QR code.

Kijkt u zelf wat 
de Giro voor u 
betekent, waar 
u rekening mee 
moet houden en 
wie u mogelijk 
moet inlichten. 

De roze karavaan van de Giro d’Italia komt er aan! 
Waar moet u op 8 mei rekening mee houden?

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De gemeente gaat in gesprek 
met woningcorporaties Pro-
Wonen en Sité over de mogelijke 
aankoop door de corporaties van 
een aantal bestaande woningen 
in Bronckhorst om te verhuren 
aan statushouders (vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning). 
Met de aankoop van de woningen 
door de woningcorporaties en 
via vrijkomende woningen in hun 
bestanden is het de bedoeling 
dat het in Bronckhorst lukt om 
aan de taakstelling (het door het 
rijk opgelegde aantal status-
houders dat een gemeente moet 
huisvesten) te voldoen en daar-
naast een aantal extra mensen 
een thuis te bieden. 

Ook wordt met de aankoop van 
enkele woningen gezorgd dat de 
kansen voor lokale woningzoe-
kenden op de huurwoningmarkt 
behouden blijven en de wacht-
lijsten niet toenemen. Op dit 
moment ligt Bronckhorst op 

schema voor haar taakstelling 
voor 2016 (eerste half jaar 
4 personen in de plus, taakstel-
ling is: 44, gehuisvest is: 48). 
Het gaat om de aankoop van 
een beperkt aantal woningen 
om de markt niet te verstoren.

Andere maatregelen zoals de 
plaatsing van tijdelijke woningen 
en mogelijkheden om leegstaand 
vastgoed geschikt te maken, 
blijven van kracht of worden 
onderzocht.

Overleg met ProWonen en Sité 
over mogelijke aankoop 
woningen door corporaties voor 
verhuur aan statushouders

Op 26 april a.s. neemt gemeente-
secretaris/directeur Arne van Hout 
afscheid van de gemeente Bronck-
horst. Dit gebeurt tijdens een fees-
telijke afscheidsreceptie van 18.30 
t/m 20.30 uur in het gemeentehuis 
in Hengelo. Arne van Hout staat 
voor een prachtige uitdaging: hij is 
per 15 mei benoemd als de nieuwe 
gemeentesecretaris van Nijmegen. 
Sinds 2005 zette Arne van Hout 
zich met verve in voor Bronck-
horst. Eerst als manager van ver-
schillende afdelingen en de laatste 
vijf jaar als gemeentesecretaris/
directeur. Wilt u hem de hand 
schudden, dan zien wij u graag 
op 26 april a.s. om 18.30 uur.

Gemeentesecretaris Arne van Hout 
neemt afscheid op 26 april
U bent welkom!



Gemeente controleert gebruik gemeentegrond in Zelhem
Stuk gemeentegrond in gebruik? U kunt het kopen

Hebt u een stukje gemeentegrond 
in gebruik? Bijvoorbeeld een deel 
openbaar groen grenzend aan uw 
voor- of achtertuin, zonder dat 
hierover afspraken zijn gemaakt 
met de gemeente? Dat noemen 
we ongeregistreerd gebruik van 
gemeentegrond en deze situaties 
lopen wij allemaal na. In Bronck-
horst zijn ongeveer 900 gevallen 
bekend. Soms gebeurt dit onbe-
wust, maar soms ook bewust. 
Om de rechtsgelijkheid van onze 
inwoners te waarborgen, willen 
wij ongeregistreerd grondgebruik 
aanpakken. Het is immers niet 

eerlijk als de ene inwoner de 
grond kosteloos in gebruik heeft 
en de ander de grond heeft ge-
kocht. Binnenkort gaan we aan de 
slag in Zelhem. Alle kernen komen 
de komende paar jaar aan de 
beurt. Een aantal is inmiddels 
geweest.

Voorstel
Hebt u gemeentegrond in gebruik 
dan bespreken wij de situatie met 
u en ontvangt u een brief waarin 
wij u een voorstel doen om het 
gebruik te legaliseren. Dit kan bij-
voorbeeld door de grond van ons 
te kopen tegen een gereduceerde 
m2-prijs (exclusief kosten koper), 
die geldt tijdens dit traject. 
Soms is koop niet mogelijk, 
omdat bijvoorbeeld de grond tot 
de hoofdgroenstructuur behoort. 
Is de grond niet goed door ons te 
beheren, dan kan bruikleen een 
passende oplossing zijn. Met 
inwoners die de grond niet willen 

gebruiken, maken we afspraken 
over teruggave van de grond.

Wederzijds belang
Een juiste registratie van erfschei-
dingen en openbaar groen is voor 
u en ons van belang. Het voorkomt 
misverstanden over beheer. 
Mocht u uw huis willen verkopen, 
dan is een juiste weergave van uw 
perceel in een kadastrale tekening 
van belang om problemen bij de 
verkoop te vermijden. 

Meer informatie
Heeft u vragen over dit traject? 
Op www.bronckhorst.nl/gemeente-
grond of scan QR-code vindt u meer 
informatie over de procedure 
en antwoorden op veel gestelde 
vragen. U kunt ui-
teraard ook contact 
met ons opnemen 
via e-mail: info@
bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Inwoners met een scootmobiel 
in bruikleen van de gemeente 
ontvangen binnenkort een per-
soonlijke uitnodiging voor een 
gesprek over het gebruik van 
hun scootmobiel. Hebt u een 
scootmobiel? Het gesprek vindt 
plaats met een medewerker van 
het sociaal team op een locatie 
bij u in de buurt, zodat u met de 
scootmobiel kunt  komen. Tij-
dens het gesprek controleren 
wij dan meteen uw scootmobiel. 
Kleine reparaties voeren wij zo 
mogelijk direct uit. 

Datum en locatie gesprekken
 3 mei Raadhuisstraat 6  
  Dorpscentrum Vorden

 10 mei Zelhemseweg 38 
  in Hengelo 
  (gemeentewerf)
 17 mei Burgemeester 
  Smitstraat 21 
  in Steenderen
 24 mei Kampweg 2 
  in Zelhem 
  (oude gemeentewerf)
 31 mei Burgemeester 
  van Panhuysbrink 1 
  in Hoog-Keppel
Gesprekken vinden plaats tussen 
09.00 - 12.00 uur. 

Zeker in het verkeer
Ook richten wij op de locatie een 
oefenparcour met obstakels in. 
U kunt dan onder begeleiding 
oefenen, mocht u zich in het 
verkeer niet altijd zeker voelen. 

Aanmelden
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Bent u deze datum verhinderd, 
dan verzoeken wij u contact met 
ons op te nemen voor een 
nieuwe afspraak, via (0575) 75 
02 50 of info@bronckhorst.nl.

Onderzoek gebruik scootmobiel 

Sociaal Team Zuid, de huisartsen, 
Sensire thuiszorg  en Fysioplus 
Hoog-Keppel organiseren samen 
in de Hessenhal in Hoog-Keppel de 
cursus valpreventie voor ouderen 
vanaf 65 jaar. De eerste groep is 
gestart. 10 lessen van 1 uur staan 
op het programma om mensen fit-
ter en behendiger te maken. Een 
tweede cursus staat gepland. Hebt 
u ook belangstelling voor deze 
cursus, aarzel niet en meld u aan 
bij Fysioplus via (0314) 38 13 83 of 
info@fysioplushoogkeppel.nl.

Voorkomen beter dan genezen
Als u ouder wordt, verandert uw 
lichamelijke conditie. Bewegingen 
en uw reactievermogen worden 
trager. Dit maakt dat u een grotere 
kans heeft om te vallen of te strui-
kelen. Ongeveer 1 op de 3 oudere 
mensen die nog thuis woont, 
valt minstens eenmaal per jaar. 
Dit kan ernstige gevolgen hebben. 

Zorg dat u niet valt!
Cursus valpreventie Hoog-Keppel

Marianne Besselink maakt buurt

Marianne Besselink maakt buurt
Zoals u weet, maakt de nieuwe 
burgemeester buurt in Bronck-
horst. Zij wil de gemeente leren 
kennen in al z’n facetten en u als 
inwoners ontmoeten om te horen 
wat u bezighoudt. In deze rubriek 
houden wij u op de hoogte van een 
aantal van de bezoeken die zij 
bracht in afgelopen weken. 
De burgemeester ging op bezoek 

bij de Lionsclub Bronckhorst en 
hoorde welke mooie initiatieven 
deze betrokken inwoners ontplooi-
en voor andere inwoners. Ze 
bezocht het Megapiratenfestijn in 
Zelhem, genoot van de muziek en 
de sfeer en kreeg een uitgebreide 
rondleiding van de organisatie. 
Ze was onder de indruk van de 
professionele opzet van dit festival 
dat al sinds jaar en dag in Bronck-
horst wordt georganiseerd. 

In Zelhem feliciteerde ze ook 
65-jarig huwelijkspaar Radstaat 
en opende ze de tentoonstelling in 
museum Smedekinck over oud-
burgemeester Johannes Rijpstra, 
die zijn beroep uitoefende in de 

moeilijke tijden van de Tweede 
Wereldoorlog. Hij overleed in 1944 
in het Duitse concentratiekamp 
Neuengamme. 

Burgemeester Besselink woonde 
op 1 april de speciale avond bij in 
het Vordense Kulturhus ter gele-
genheid van het 35-jarig jubilieum 
van Vereniging Oud Vorden. Ook 
sloeg ze tijdens Bronckhorst ‘Bad-
mintont samen’, een toernooi van 
de Bronckhorster badmintonslubs 
(uit Vorden, Steenderen en Henge-
lo), een partijtje mee. “Badminton 
heb ik zelf jaren gespeeld, erg leuk 
dat ik weer even het racket kon op-
paken tijdens deze sportieve avond!”

Ze was ook aanwezig bij het 40-ja-
rig jubileum van de Stichting Hulp-
dienst Hengelo en Keijenborg. Ma-
rianne Besselink: “Geweldig zoals 
deze vrijwilligers klaar staan voor 
dorpsgenoten en hun familieleden 
die met zware ziekten/aandoenin-
gen te maken hebben.” Ze deed 
mee aan de zwerfvuilopruimdag 
in Hummelo en reikte na afloop 
aan mevrouw Willems de prijs uit 

Mensen worden onzeker, ook bij 
het doen van dagelijkse bezigheden, 
uit angst om opnieuw te vallen. 
Sommige mensen gaan daarom 
minder vaak het huis uit en raken 
sociaal geïsoleerd, anderen moe-
ten opgenomen worden in een 
ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is 
natuurlijk erg vervelend en dat 
willen we zoveel mogelijk voor-
komen. Vandaar deze cursus 
valpreventie, want voorkomen is 
altijd nog beter dan genezen.

De Huiskamer van Hummelo is 
af, op enkele kleine puntjes na! 
We leggen nu de laatste hand 
aan de bestrating voor de kerk 
en de aansluiting Dorpsstraat-
Beatrixlaan. De overige werk-
zaamheden, zoals vervanging 
van de riolering Groeneweg- 
J.D. Pennekampweg en vervan-
ging van de fietsstroken langs 
de Dorpsstraat, stellen wij uit 
tot na de wielerkoers  
Giro d’Italia die 8 mei door  
Hummelo komt. 

Wegversmalling
De organisatie van de Giro d’Italia 
wilde op het laatste moment toch 
nog de versmallingen in de 
Keppelseweg en Dorpsstraat 
verwijderd hebben. De wegver-
smallingen zijn te gevaarlijk voor 
de wielrenners. Dit betekent dat 
wij de versmallingen tijdelijk 
verwijderen (in de week van 26 
april) en na de etappe opnieuw 
aanleggen (zo snel mogelijk na 8 
mei). De bepanting bij deze ver-

smallingen gebeurt in het najaar. 
Aansluitend aan de werkzaam-
heden van de Huiskamer gaan 
we aan de slag bij de Westerbeek 
van Eertenweg. Van deze straat 
koppelen wij het regenwater van 
de riolering af. 

Functie Huiskamer
Nadat de rondweg Hummelo in 
2013 openging, kregen de door-
gaande wegen in het dorp een 
andere functie (verblijf) en was 
een herinrichting van wat we de 
Huiskamer van Hummelo noe-
men op z’n plaats. De Huiskamer 
is het gebied tussen de kruising 
Dorpsstraat – Keppelseweg 

(bij de Gouden Karper) tot aan 
de kruising Dorpsstraat-Van 
Heekerenweg, inclusief de  
parkeerplaats. Hiervoor is, 
samen met een projectgroep 
van bewoners, ondernemers, 
school en de dorpsraad, een 
ontwerp gemaakt.

Meer informatie
Hebt u vragen? Deze kunt u stel-
len via huiskamer@hoornstra-
infrabouw.nl. U kunt ook bellen met 
de omgevingsmanager van het 
project, de heer Van Kruijsbergen, 
via (06) 10 94 25 05 of plaats uw 
vraag of opmerking op www.face-
book.com/huiskamerHummelo.

Stand van zaken Huiskamer Hummelo

voor meest bijzondere vondst (een 
zwaar beschadigde fles met daar-
in een miniatuur bloementuintje). 

Op 1e paasdag was ze van de partij 
bij enkele paasvuren, een mooie 
traditie waar jaarlijks veel inwo-
ners op af komen. Verder bezocht 
ze onlangs dorpshuis De Korenaar 
in Halle en sprak met het bestuur. 
Met de bewoners van Meuhoek 

plantte ze een knotels. “Bijzonder 
dat nergens in Nederland zoveel 
knotelzen bij elkaar staan en een 
uniek natuurmonument voor 
Nederland vormen. Heel mooi dat 
de bewoners hun omgeving een 
warm hart toedragen en blijven 
verbeteren door onder andere het 
onderhouden van de elzen en de 
regelmatige aanplant van nieuwe 
bomen.” 



Uit de raad

Raadsvergadering 
28 april 2016
Op 28 april vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom. Op de 
agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:
• Gewijzigde vaststelling be-

stemmingsplan Buitengebied; 
wegbestemmen woonlocaties

 De raad wordt gevraagd het 
bestemmingsplan vast te stel-
len, waarmee uitvoering gege-
ven wordt aan de Regionale 
Woonvisie en de daaruit voort-
vloeiende regionale afspraken. 
Het nieuwe bestemmingsplan 
voorziet in het wegbestemmen 

van woningbouwmogelijkhe-
den op verschillende locaties in 
het buitengebied

• Duurzaamheidslening
 De Achterhoekse gemeenten 

hebben de ambitie om in 2030 
energieneutraal te zijn. Om 
energie te besparen en op 

 te wekken wordt de raad ge-
vraagd vermogen in te zetten 
voor duurzaamheidsleningen. 
Daarmee kunnen particuliere 
woningbezitters tegen een zeer 
gunstig rente tarief een lening 
aangaan voor 
verduur- 
zamings-
maat-

 regelen aan 
hun woning

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

 De ODA behandelt voor de ge-
meente de aanvragen voor ver-
gunningen in het kader van het 
omgevingsrecht (milieu), toetst 
meldingen, houdt toezicht op 
en handhaaft de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De 
raad wordt gevraagd de Meer-
jarenbegroting 2018-2020 voor 
kennisgeving aan te nemen en 
in te stemmen met de Jaar-
stukken 2015 en de concept-
begroting 2017 

• Rapportage interne (bejege-
nings) klachtenafhandeling 

 De raad wordt gevraagd de 
rapportage interne (bejege-
nings)klachtenfhandeling 2015 
voor kennisgeving aan te 

 nemen. Ondanks het feit dat de 
gemeente er meer taken van 
het rijk bij kreeg in 2015, is het 
aantal klachten afgenomen

• Verordening kwaliteit ver-
gunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht

 De raad wordt gevraagd de 
verordening kwaliteit Vergun-
ningverlening, Toezicht en 
Handhaving omgevingsrecht 

vast te stellen. Doel is de 
 kwaliteit van uitvoering van 
 het omgevingsrecht decentraal 

te borgen 
• Verordeningen Participatiewet
 De raad wordt gevraagd de 

verordeningen op basis van de 
Participatiewet aan te passen. 
Een van de wijzigingen betreft 
de nieuwe Wet Taaleis, die uit-
keringsgerchtigden verplicht 
de Nederlandse taal te beheer-
sen. Hiermee vergroten zij 

 hun kans op werk en kunnen 
 zij beter deelnemen aan het 
 maatschappelijk verkeer  

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 

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

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

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan verwijzen wij  
u naar bronck-
horst.nl/ 
Gemeenteraad 
of scan de 
QR code.

Eind februari ontving u van het GBT (Ge-
meentelijk Belastingkantoor Twente) uw 
aanslag gemeentelijke belastingen ontvan-
gen. De vervaldatum daarvan is 30 april. 
Als u dan uw betaling nog niet heeft gere-
geld, ontvangt u begin mei een aanmaning. 
Dat brengt extra kosten met zich mee die 
voor uw rekening komen. Regel uw betaling 
daarom liever voor 30 april. 

Makkelijk regelen
Dat gaat het gemakkelijkst via het instellen 
van een automatische incasso. Dan wordt het 
openstaande bedrag automatisch in maande-
lijkse termijnen van uw rekening afgeschre-
ven. U heeft er dan geen omkijken meer naar. 
Ga naar het digitaal loket op www.gbtwente.
nl en kies voor ‘aanvragen automatisch beta-
len in maandelijkse termijnen’.

Zo kan het ook
Als u geen automatische incasso of beta-
lingsregeling heeft, dan kunt u het hele be-
drag van de aanslag voor de vervaldatum 
van 30 april aan het GBT overmaken. Dat 
kan per eigen betalingsopdracht aan uw 
bank of contant bij uw gemeente. Vermeld 

Heeft u uw gemeentelijke 
belastingaanslag al betaald?

   Gemeentelijk
  Belastingkantoor
Twente

bij betaling altijd uw aanslagnummer en 
het belastingjaar.

Aanslag niet ontvangen
Heeft u de aanslag begin maart niet ontvan-
gen? Dan heeft u zich wellicht aangemeld 
voor MijnOverheid. In dat geval staat uw 
aanslag digitaal voor u klaar in de Berich-
tenbox. Kunt u de aanslag daar niet vinden 
of bent u de (papieren) aanslag kwijt? Dan 
kunt u deze ook downloaden en printen via 
het digitaal loket van het GBT. Houd altijd 
uw DigiD bij de hand.

Veelgestelde vragen
Op www.gbtwente.nl vindt u antwoord op 
veelgestelde vragen en het digitaal loket. 
Daar kunt u dus uw aanslag inzien en uw 
betaling regelen. 

Ook in Keijenborg auto voor 
gemeenschappelijk gebruik inwoners

Vorige week is niet alleen een auto van 
Mobiel Gedeeld in Kranenburg gestatio-
neerd, maar ook in Keijenborg staat er nu 
één waar inwoners van Bronckhorst ge-
bruik van kunnen maken! Ook hier heeft 
de dorpsbelangenorganisatie de kans ge-
pakt om dit aan te bieden aan inwoners 
via het bedrijf Mobiel Gedeeld. Met als re-
sultaat dat u dus ook gebruik kunt maken 
van een deelauto in dit dorp. Handig, 
maak er gebruik van!
 
MobielGedeeld
Mobiliteit essentieel is voor werk, studie 
en een sociaal leven. Mensen met, maar 
ook mensen zonder rijbewijs kunnen lid 

worden van Mobiel Gedeeld 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 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 goed-
koper wordt.
 
Meedoen?
Inwoner en wilt u gebruik maken van de 
deelauto die in Keijen-
borg en Kranenburg 
staat? 
Het kan nu! Meld u aan 
voor MobielGedeeld via 
www.mobielgedeeld.nl 
of scan de QR-code.

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:
• Zutphen-Emmerikseweg 145, veranderen bedrijf, 

melding beoordeeld

• Zutphen-Emmerikseweg 145, activiteit milieu: wijzigen inrichting, aanvraag ingetrokken

Drempt:
• Binnenweg 4, gedeeltelijk intrekken van de inrichting, vergunning veleend
• Kerkstraat 1, aanpassen/veranderen verwarmingsinstallatie, aanvraag ontvangen
• Zomerweg 29, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Halle:
• Halle-Nijmanweg 44, wijzigen bestemming ‘maatschappelijk/school’, naar ‘recreatie-

verblijfsrecreatie’, voorontwerp bestemmingsplan
• Halseweg 50, plaatsen erfafscheiding, bouwen dierenverblijf en schuur, aanvraag ingetrokken

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg 5, organiseren avondwandelvierdaagse, vergunning verleend
• Gietelinkdijk 1, plaatsen overkapping en lichtmasten, vergunning verleend
• Spalstraat ter hoogte van 27A, gehandicaptenparkeerplaats, ontheffing verleend
• Winkelsweg 2, plaatsen vlaggemasten en reclame, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Akkermansstraat 11, organiseren autocross, vergunning verleend
• Wolsinkweg 3, activiteit milieu: veranderen inrichting, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

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



- WAAR DE MEUBELEN NOG BETAALBAAR ZIJN -

Ak-Zie Meubelhal is onderdeel van:

WWW.AKZIEMEUBELHAL.NL

Waarom AK-ZIE 
meubelhal?

  

Ervaren personeel

VRIJDAG 22 & ZATERDAG 23 APRIL

Inruil banken  vanaf € 99,-

Nieuwe bankstellen  vanaf € 798,-

Complete set meubels  voor € 1299.-

Complete set Karma, 6-delig  voor € 2225,-

Massief eiken tafels  vanaf € 575,-

Lamulux eetkamertafel € 555,-
 220x100cm, met X-poot 

Eetkamerstoelen  vanaf € 72,50

Magazijn 
Uitverkoop!

• Wolsinkweg 3, wijzigen uitbreiden installatie, melding beoordeeld

Laag-Keppel:
• Laag-Keppel, activiteit milieu: veranderen inrichting, ontwerpbesluit
• Rijksweg 85, kandelaberen 2 lindebomen, aanvraag ontvangen

Olburgen:
• Roggeland 13, bouwen schuurtje, vergunning verleend

Vorden:
• Mosselseweg 2A, veranderen bedrijfswoning, vergunning verleend

Wichmond:
• Lankhorsterstraat 6A, bouwen schuurtje met veranda, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Brinkweg 38, verbouwen bedrijfsgebouw, vergunning verleend
• Doetinchemseweg 2, veranderen voorgevel, aanvraag ontvangen
• Keijenborgseweg 1, organiseren Giro d’ iTOLia, vergunning verleend
• Marktplein, organiseren Nacht van Oranje, vergunning verleend
• Marktplein, organiseren open zondag, vergunning verleend
• Meeneweg 1, plaatsen terrasoverkapping, aanvraag ingetrokken
• Nijmansedijk 1, kappen amerikaanse eik, vergunning geweigerd
• Oldenoord, organiseren buurtfeest, vergunning verleend
• Ruurloseweg 1, bouwen serre, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 42, organiseren Giro de Stikkenbocht, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

VOLOP HEERLIJKE HOLLANDSE AARDBEIEN, 
ASPERGES, RAAPSTELEN EN SPINAZIE 

Grote pers Sinaasappelen  ...........................10 stuks 2.50
Hand peren Conference   ............................................ 1 kilo 0.99
Verse Spinazie ............................................................... 500 gram 0.59
Aardappelen Willem van Oranje .................. v.a. 10 kilo 2.99
GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361

WWW.DEKRUISBRINK.NL

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

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!!

ZATERDAG 23 APRIL 

ACHTERHOEKSE PREUVERIE BIJ DE KRUISBRINK



Koningsdag Vorden 2016

Progamma
23-04-16 
20.00   Oranjeavond (cultuuravond) Kulturhus

26-04-16 
14.00  Dorpskern afgesloten 

Progamma
27-04-16 
09.00   Aubade voor het Kulturhus

09.30   Oriënteringsrit bij de Herberg

09.30   Vogelschieten achter het Meestershuis

09.45   Kinderprogramma Kulturhus

10.00   Ringsteken Bij de Rotonde

10.00   Opening kermis 

11.00   Demonstratie indoor sport Vorden bij hotel Bakker

13.30   Zeepkistenrace (ZKR) bij Bintje – Tuunte - Kulturhus

14.00   Kids Living Statues festival (KLSF) bij IJssalon “Lekker!”

16.00   Algehele prijsuitreiking feesttent Hotel Bakker

22.00   Vuurwerk Kasteelweide, Hosterkamp

28-04-16 
02.00   Einde alle festiviteiten

12.00   Dorpskern weer vrij voor normaal gebruik

VORDEN - ’t is Oranje, ’t blijft Oranje’. Een pakkend motto die onaf-
scheidelijk al vele decennia lang aan de viering van Koningsdag (v/h 
Koninginnedag) in Vorden verbonden is. Met dank aan Oranje Ver-
eniging Vorden die dit jaar ook weer voor een afwisselend en een 
vernieuwend programma tekent. Nieuwe elementen in de Konings-
dag programmering zijn onder meer een spectaculaire Zeepkisten-
race voor de oudere jeugd uit Vorden  en een vernieuwd kinderpro-
gramma met medewerking van Theater Fantast. Daarnaast vindt 
het ringsteken niet meer in de Dorpsstraat maar op de rotonde voor 
de Hervormde kerk plaats en organiseert restaurant Grand Bistro 
De Rotonde -weliswaar niet onder auspiciën van Oranje Vereniging 
Vorden- in aanloop naar Koningsdag een heuse Koningsnacht. Ook 
vindt er woensdag 27 april een algehele gelijktijdige prijsuitreiking 
van de verschillende activiteiten plaats.

Door Jan Hendriksen

Organiseerde Oranje Vereniging 
Vorden in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw enkele jaren een 
spectaculaire en toen immens po-
pulaire bakfietsenrace. Nu staat er 
tijdens Koningsdag een spectacu-
laire Zeepkistenrace in het cen-
trum van Vorden op het program-
ma. “Om Koningsdag dit jaar nog 
leuker, spannender en gezelliger 
te maken voor de Vordense jeugd 
en het publiek”, zo verklaart voor-
zitter Frank van Setten van Oranje 
Vereniging Vorden. De start van 
het spektakel is voor het Restau-
rant Mediterane en snackbar ‘t 
Bintje aan de Zutphenseweg en 
zal doorlopen richting het Kultur-
hus aan de Raadhuisstraat. Het 

parcours wordt voor de veiligheid 
afgezet met dranghekken en stro-
balen. De eerste groep deelne-
mers starten tussen 13.30 en 14.00 
uur en de tweede groep tussen 
14.30 en 15.00 uur. Opgave is via 
het e-mailadres zkr2016@oranje-
verenigingvorden.nl nog mogelijk. 
Deelname kost drie euro voor le-
den van Oranjevereniging Vorden 
en voor niet leden vijf euro. 

Initiatief
Met de Zeepkistenrace wil Oranje 
Vereniging Vorden nadrukkelijk 
de oudere jeugd bij Koningsdag 
in Vorden betrekken. Frank van 
Setten: “Deze leeftijdsgroep viel 
een beetje tussen wal en schip.” 
Het bestuur heeft met de inbreng 
van de nieuwe bestuursleden 

Eddy Menkveld en Pacal ten Pas 
ook een flinke ‘verjongingskeur’ 
ondergaan. “Met de inbreng van 
Menkveld en Ten Pas zijn er op 
hun initiatief nieuwe elementen 
aan het programma toegevoegd. 
Maar natuurlijk blijven we ook 
vasthouden aan tradities die bij 
Koningsdag Vorden horen zoals 
het ringsteken, de fiets oriëntatie-
rit en de Kids Living Status Festi-
val voor de wat jongere Vordense 
kinderen. En natuurlijk het vogel-
schieten dat dit jaar weer voor de 
Dorpsschool plaatsvindt. En ook 
de kermis behoort daar toe. 

Ledenwerfactie
Doormiddel van een ledenwerfactie 
probeert Oranje Vereniging Vorden 
om  Vordenaren nog meer aan zich te 
binden. Frank van Setten: “Groten-
deels bestaat het ledenbestand van 
ruim 500 leden uit oudere Vordena-
ren. We willen meer jongere Vorde-
naren en Vordense gezinnen aan ons 
verbinden. Voor slechts €12,50, of 
€10,- bij een automatische incasso, 
kan men al lid worden. Op deze ma-
nier krijgen we ook wat meer financi-
ele armslag. En daarmee kunnen we 
onze activiteiten ook in de toekomst 
blijven waarborgen.” 

Vuurwerk
Zeer content is Oranje Vereniging 

Vorden met de medewerking van 
Albert Heijn Grotenhuis en Wel-
koop Vorden. Frank van Setten: 
“Beide bedrijven maken het fi-
nan-cieel mogelijk dat de Vorden-
se bevolking ook dit jaar ’s avonds 
een prachtig kleurig vuurwerk 
wordt aangeboden. Want dat was 
nadrukkelijk een wens vanuit de 
Vordenaren zelf die in 2014 deel-
namen aan een enquête. Naast het 

feit dat men Koningsdag een ge-
zellig feest vindt was dat ook een 
nadrukkelijke wens om Konings-
dag af te sluiten met een vuurwerk. 
En dat proberen we ook jaarlijks te 
realiseren. Maar daarbij zijn we 
wel afhankelijk van de financiële 
ondersteuning vanuit het Vorden-
se bedrijfsleven. En dat is gelukt. 
Dank doorvoor.” Koningsdag Vor-
den: ’t is Oranje, ’t blijft Oranje’.

Boven vlnr: Mart-Jan Polman, Pascal Ten Pas, Eddy Menkveld. Onder vlnr: Frank van Setten, 

Mieke Polman, Wilco Degenkamp. Niet op foto: Joris Jansen van den Berg. Foto: PR

Oranjeavond Vorden met blijspel 
Hengelose Toneel Vereniging
VORDEN - Oranje Vereniging Vorden organiseert voorafgaande aan 
Koningsdag zaterdag 23 april weer de traditionele Oranjeavond in 
het Kulturhus. De Hengelose Toneel Vereniging (HTV) voert tijdens 
deze Oranjeavond het blijspel ‘Een dochter om te zoenen’ op. 

Jarenlang heeft Hilbert Kwak zijn 
vrouw Annie zo overtuigend wijs 
gemaakt, dat hij ergens op de 
wereld nog een dochter heeft, 
dat Annie die dochter uitnodigt 
voor Hilbert zijn zeventigste 

verjaardag. En wat geen mens 
voor mogelijk houdt, gebeurt: de 
dochter komt…met haar moe-
der. Als dan Jan, de zoon van Hil-
bert en Annie, ook nog verliefd 
wordt op zijn eigen zuster, lijkt 

voor Hilbert alles verloren. Maar 
hij redt het toch nog. Hoe dat in 
zijn werk gaat, is haast te mooi 
om waar te zijn. 

De Oranjeavond begint om 20.00 
uur. De zaal is vanaf 19.00 uur 
open, Voor meer informatie: zie 
de website van HTV 
www.hengelose-toneel-                   
vereniging.nl

Gezellig feesten: 
al meer dan 118 jaar
VORDEN - Al sinds 1898 verzorgt 
Oranje Vereniging Vorden op de 
‘dag waarop de jaardag des Ko-
nings’, zoals het officieel in de 
wet heet, de daarbij behorende 
festiviteiten. Kort gezegd: Op Ko-
ningsdag zorgt Oranje Vereniging 
Vorden ervoor dat het een gezel-
lige feestdag is in Vorden voor 
elk wat wils. Koningsdag is wel 
een begrip waar men nog aan 
wennen moet. 2015 was immers 
het eerste jaar in het 118-jarig 
bestaan van de vereniging waar-

op de verjaardag van een Koning 
werd gevierd. Daarvoor ging het 
altijd om Koninginnen wiens ver-
jaardag gevierd werd. Oranje Ver-
eniging Vorden is er trots op dat 
men al zo lang de organisatie op 
zich mag nemen. Vorden is mede 
door de lange traditie bekend om 
het grote feest met vogelschieten, 
kermis, ringsteken, kinderfeest en 
natuurlijk gezellig feesten in het 
dorp. Het gerenoveerde centrum 
leent zich voor alle festiviteiten 
daarvoor nog beter dan voorheen. 

foto’s
Rob Schmitz

Parkeren Koningsdag Vorden
Voertuigen die op Koningsdag zich 

in het afgezette terrein, op de open-

bare weg bevinden zonder een ge-

registreerde parkeerkaart zullen 

worden afgesleept. De kosten voor 

dit afslepen worden verhaald op de 

bestuurder van het voertuig als deze 

wordt afgehaald. De kosten bedra-

gen € 250,00 per afgesleept voertuig.



Vangrail

ER KAN ER MAAR ÉÉN DE ECHTE ZIJN.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 551384
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 571528

Oranjevlaai  8 .95

Tompoucen 1 .50

De Echte Bakker

Dorpsstraat 11
Vorden
Tel. 0575-551373

  Vorstelijke aanbiedingen 

4 Oranjesoezen
of Tompoucen  € 6.00

Oranjevlaai of -schnitt € 7.50

Elke woensdag 4 broden voor € 8.80
Waldkorn, Toscaans of Elfzaden

Koningsdag zijn wij geopend van 8.00 tot 12.00 uur.



Bestuur wenst glimlachen op de
gezichten tijdens Koningsdag Hengelo

HENGELO - Op Koningsdag 
woensdag 27 april kleurt heel 
Nederland oranje met onder an-
dere oranje soezen, vlaggetjes 
en ballonnen. Ook in Hengelo 
wordt er dit jaar een geweldig en 
gezellig feest van gemaakt. Het 
Oranje Comité een gevarieerd 
en feestelijk programma samen-
gesteld.

Om 9.00 uur kunnen de kinderen 
met helium gevulde, oranje bal-
lonnen afhalen op het grasveld 
aan de Leliestraat. De bewoners 
van zorgcentrum de Bleijke krij-
gen om 10.00 uur oranje soezen 
ter ere van de verjaardag van onze 
Koning Willem-Alexander.
De optocht start om 10.30 uur, 
vanaf de Leliestraat trekt de vrolijk 
gekleurde stoet door het dorp naar 
zorgcentrum De Bleijke. De auba-
de begint rond 11.15 uur, ook zal 
de prijsuitreiking van de optocht 
dan plaatsvinden en worden de 
oranje ballonnen los gelaten. 

Na de aubade gaan we naar de 

kern van het dorp, daar zitten dan 
vele kinderen klaar op hun kleed-
jes met uitgestalde spulletjes op 
de kindervrijmarkt. Ook is er po-
nyrijden, een fietstocht, een dans-
workshop verzorgt door Aerofitt. 
DJ Jordy zorgt ervoor dat iedereen 
heerlijk swingt op muzikale klan-
ken. Schutterij EMM organiseert 
het 5-jaarlijkse Keizerschieten 
voor oud-koningen van de schut-
terij. Naast het Keizerschieten kan 
de jeugd (10 tot 15 jaar) kennisma-
ken met Vogelschieten.

Helden van Hengel
Na het grote succes van de eerste 
editie ‘De Jonge Helden van Hen-
gel’ zal dit jaar tijdens de tweede 
editie Rinze Buunk zijn titel ver-
dedigen. De talenten gaan op het 
podium strijden om de titel vanaf 
13.30 uur. Het Land van Jan Klaa-
sen geeft een poppentheaterop-
treden met een koninklijk tintje 
om 16.00 uur.

Verkeersmaatregelen
Vanwege alle feestelijke activitei-

ten op Koningsdag zijn er speci-
ale verkeersmaatregelen. U wordt 
verzocht om de route s’ morgens 
tijdens de optocht vrij te houden: 
start: parkeerterrein Leliestraat - 
r.a. Zuivelweg - r.d Kastanjelaan 
- r.a Banninkstraat - l.a Raadhuis-
straat - r.a Schoolstraat - r.d Sa-
rinkkamp - r.a Karspel - r.d Beu-
kenlaan. Tevens is het niet mo-
gelijk te parkeren op Koningsdag 
vanaf 7.00 uur op de parkeerplaats 
aan De Veemarktstraat. De ge-
hele dag is er een gedeelte van 
de Bleekstraat, de gehele De Vee-
marktstraat en een gedeelte van de 
Asterstraat afgesloten voor door-
gaand verkeer.

“Als bestuur van het Oranje Comi-
té hopen we dat de zon de hele dag 
zal stralen. We verheugen ons op 
de glimlachen op de gezichten van 
de kinderen en het plezier wat ze 
mogen beleven op deze feestelijke 
dag. Lang leve de Koning! We wen-
sen iedereen een fijne Koningsdag 
toe.”, aldus het bestuur.

Muzikale rondgang Zelhem
ZELHEM - Na het succes van vorig 
jaar zullen de Zelhemse orkesten 
wederom samen een muzikale 
rondgang maken. De Konings-
dag viering zal zich voor de der-
de keer afspelen rond en op de 
markt van Zelhem.

Op de markt zullen een tent ver-
rijzen en gezellige zitjes. De in-
woners zullen woensdag 27 april 
worden vermaakt met de traditi-
onele zeskamp van de basisscho-
len waarin de stormbaan, vle-
gelhangen en het autoduwen de 
publiekstrekkers zullen zijn. “We 
zijn er erg trots op dat na het suc-
ces van vorig jaar de gezamenlijke 
Zelhemse muziekverenigingen 
Chr. Harmonie Prinses Juliana en 
Muziekvereninging Union Zelhem 
een muzikale rondgang maken.”, 
aldus de organisatie. Dit begint 
om 9.30 uur.

De zeskamp begint 11.00 en vanaf 
9.30 begint de vrijmarkt voor ba-
sisschoolleerlingen. De vrijmarkt, 
waar tweedehandsspullen voor 
aantrekkelijke prijzen zullen wor-
den verkocht, vindt plaats in de 
Stationsstraat. Het Oratoriumkoor 
houdt haar traditionele brocante 
Oranjemarkt, op de markt van Zel-
hem. De jeugdsoos zorgt ervoor 
dat er vanaf 12.00 uur stokbroden 
kunnen worden gebakken. Daar-

naast zullen ze iedereen schmin-
ken wie dat wil. In de loop van de 
middag zal een band optreden in 
de tent op de markt.

Voor de bewoners van de Zonne-
kamp wordt ondanks de tijdelijke 
verhuizing naar Doetinchem een 
gezellige middag georganiseerd. 
Om 14.30 uur begint de middag 
met een hapje en een drankje. De 
prijsuitreiking van de zeskamp zal 
rond 16.30 zijn, waar de wissel-
beker wordt uitgereikt door een 
vertegenwoordiger van het ge-
meentebestuur van de gemeente 
Bronckhorst.

Uiteraard zijn alle terrassen rond-
om de markt geopend om deze 
eerste Koningsdag tot een succes 
te maken.

Programma
9:30 Gezamenlijke muzikale rond-
gang Prinses Juliana en Union;
9:30 Vrijmarkt;
11:00 Zeskamp basisschoolleerlin-
gen;
12:30 Broodbakken en schminken;
12:30 Prijsuitreiking zeskamp 
groepen 1/2;
14:30 Gezellige middag voor de 
bewoners van de Zonnekamp;
16:30 prijsuitreiking zeskamp 
scholen.

   

Sportieve feestdag Halle

HALLE - “We zijn er al bijna aan 
gewend, Koningsdag.” Sport-
vereniging SV Halle organiseert 
woensdag 27 april samen met 
héél veel vrijwilligers weer een 
gezellige dag met veel activitei-
ten voor jong en oud.

Een volley- en voetbaltoernooi, 
heel veel spelletjes, een bungee-
run en natuurlijk een springkus-
sen, en een clown en Dikke Bertha 
zullen natuurlijk van de partij zijn.

Het hoogtepunt voor velen zal 
het penaltyschieten zijn. En niet 
te vergeten: bij mooi weer kun je 

buikschuiven! Het is een greep uit 
de talloze activiteiten om aan deel 
te nemen. Voor iedereen is er van 
alles te doen. Op deze gezellige 
dag met veel muziek zal de bar-
becue niet ontbreken. Het terras 
opent om 12.00 uur. De spelletjes 
beginnen rond 13.30 uur.

Voor het voetbaltoernooi kun je je 
vooraf opgeven bij Leon Tol via le-
ontol@telfort.nl. Als je op de dag 
zelf nog wilt meedoen, zorg dan 
dat je je uiterlijk 11.45 uur meldt 
op het voetbalveld. De prijsuitrei-
king vindt plaats aan het eind van 
de middag; tegen 17.00 uur.

   

Volop onderdelen Zeskamp Hummelo

HUMMELO - Woensdag 27 april 
om 10.45 uur opstellen bij o.b.s. 
De Woordhof, daarna onder be-
geleiding van De Eendracht naar 
het feestterrein, waar de Zeskamp 
voor de 16e keer zal plaatsvinden. 
Er zal dit jaar gestreden worden op 
de volgende onderdelen: BBlock/
Kapla stapelen, Tobbedansen, 
Sponzenspel, Beachvolleybal, Le-
vensgroot puzzelen en Boeren-
golfspel.

Verder is er ‘s middags een kleed-
jesmarkt en vindt het traditionele 
vogelschieten plaats. Voor de 
kleintjes en de jongere kinderen is 
er een attractie en een springkus-
sen. Op het terrein staat een tent, 
er is een hapje en een drankje te 
koop. Na de prijsuitreiking is er 
live muziek. Kortom, er is vertier 
voor iedereen.
   

 ■ www.hummelo-en-oranje.nl

   

Strijd tussen negentig koning(inn)en

HALLE HEIDE/KEIJENBORG - Stich-
ting Heidefeest uit Halle-Heide 
organiseert dit jaar samen met 
St. Jan uit de Keijenborg het Ko-
ningsschieten van Bronckhorst 
op zondag 28 augustus. Het start 
om 12.00 uur en vanaf 14.00 uur is 
er live muziek met de Millenium 
Showband. 

Het is alweer 12 jaar geleden dat 
St. Jan uit de Keijenborg het Ko-
ningschieten van Bronckhorst als 
een oude traditie in een nieuwe 
gemeente heeft geïntroduceerd. 
De organisatie is al in een verge-
vorderd stadium met de voorbe-
reidingen en zijn ook alle Konin-

gen en Koninginnen (zo’n negen-
tig!) van de gemeente Bronckhorst 
van de afgelopen 3 jaar uitgeno-
digd. Daarnaast wordt er ook voor 
de titel jeugdkoning/koningin 
geschoten met ook evenveel kan-
didaten. Dit alles in een sfeervolle 
omgeving, als parallel programma 
tijdens het jaarlijkse volksfeest 
van Halle-Heide. Natuurlijk wordt 
er voor het Koningschieten van 
Bronckhorst een speciale vogel ge-
maakt en in een extra kogelvanger 
opgehangen.

Voor vragen en/of opmerkingen 
kunt u mailen naar feest@halle-
heide.nl 

STEENDEREN - Koningsdag wordt 
dit jaar weer uitgebreid gevierd 
bij café Heezen in Steenderen.

Woensdag 27 april start de dag 
weer met de traditionele braderie/
vrijmarkt op en rond het markt-
plein. Voor een drankje is er ook 
weer een buitenbar aanwezig op 
het terras bij Heezen.

Just Jo
Om 15.00 uur start de band Just 
Jo het muzikale gedeelte van deze 
feestelijke dag. Just Jo is een ener-
gieke pop-, rock- en soulband met 
een zwak voor eighties en nineties 
muziek. Maar ook hedendaagse 
hits komen voorbij.

Mig Buff
Aansluitend treedt de band Mig 

Buff op. Deze jonge, ervaren en ei-
gentijdse band heeft de roots in de 
Achterhoek. Zij leggen de muzi-
kale nadruk op pop- en rocknum-
mers. Nummers van onder meer 
Coldplay, Incubus, Bruno Mars en 
Pearl Jam passeren de revue.

Het muzikale gedeelte begint om 
15.00 uur en de entree is vrij.

Just Jo en Mig Buff live bij Café Heezen

Het bestuur van het Oranje Comité Hengelo. Foto: PR

Just Jo is een energieke pop-, rock- en soulband.  Foto: PR
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KONINGSDAG
Bi-j Nolda

Nu:
Verse Asperges

Bi-j Nolda 3-gangenmenu

15,95

www.bi-jnolda.nl

Dinsdag 26 april WARMING UP
vanaf 21.00 uur inschrijven vogelschieten

vanaf 21.30 uur

Het VORDENSE DUO INFIDELITY Wieteke & Nicolien
 

Woensdag 27 april KONINGSDAG
De Herberg staat dit jaar samen met de Rotonde bij het vogelschieten.

KOFFIE MET ORANJE- of APPELGEBAK 2 munten of € 4,50

DIVERSE BUITENBARS • LIVE MUZIEK IN DE TENT

vanaf 14.00 uur  BROOD OP DE PLANK
vanaf 20.00 uur

super cover band A.M.P. (Always Maximum Party)

Hannie Volkert en medewerkers van De Herberg wensen U een 
fijne  en zonnige Koningsdag!

ORANJE PROGRAMMA KONINGSDAG

KONINGSDAG 
27 APRIL
Livemuziek van: 

Mig Buff en Just Jo
Aanvang 15.00 uur

WOENSDAG 4 MEI
Livemuziek van: 

‘Stonegood’
Aanvang 21.30 uur

CAFE HEEZEN STEENDEREN



Dubbel feest Koningsnacht en
Koningsdag in Vorden

VORDEN - Dinsdag 26 april rond 
21.00 uur gaat de tent in de Kerk-
straat te Vorden open met gewel-
dige DJ’s die voor het eerst de 
Koningsnacht zullen inluiden. 
Dj Mike van Doorn trapt af met 
lekkere muziek waarna DJ Rudi 
Feral (Ruud Feltkamp) de draai-
tafel rond 22.30/23.00 uur over 
zal overnemen.

Feltkamp, acteur, presentator, DJ, 
werd bij het grote publiek bekend 
door zijn hoofdrol in ‘Kruimeltje’. 
De film was een enorme hit in de 
bioscoop. Naast zijn filmrollen 
was Ruud ook te zien in diverse 
televisieseries. In zijn examenjaar 
startte hij 2006 bij de soapserie 
‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, 
waarin hij de rol van Noud Alberts 
vertolkt. Naast acteren en presen-
teren is Ruud Feltkamp ook een 
zeer verdienstelijke DJ. Hij produ-
ceert zelf muziek en draait als DJ 
Fudi Feral in clubs en op festivals 
in binnen- en buitenland.

Koningsdag
Ook dit jaar zal het Vogelschie-
ten weer plaatsvinden achter het 
Meestershuis. De Rotonde zal sa-
men met de Herberg de drankjes 
tijdens deze traditionele start van 

Koningsdag Vorden verzorgen. Bij 
de Rotonde start het ringsteken 
rond de klok van 10.00 uur, hier 
zal een groot terras klaarstaan met 
leuke aanbiedingen uit de keuken 
en bar.

Rond 12.00 uur starten de drie he-
ren, Arjan, Eric en Peter met een 
prachtig stukje muziek (er mag ge-
danst worden). Daarna neemt DJ 
Mike van Doorn het stokje over en 
draait naar wens.

Rond 16.00 uur zal er een primeur 
zijn: ‘de 3 nootjes’, waarin ook 
Lotte van Dam zingt. Zij geven 
een spectaculaire show weg met 
smartlappen en meezing liedjes 
uit grootmoeders tijd. Hun motto 
is: gezelligheid, inhaken en mee-
zingen! Na al deze gezelligheid is 
het oranjebuffet (tweegangen) ge-
opend.

   

Hengelose horeca-ondernemers
organiseren Koningsnacht
HENGELO - Koningsnacht is een fe-
nomeen dat de laatste jaren steeds 
populairder wordt. Hengelose 
horeca-ondernemers haken hier 
gretig op in en hebben de handen 
ineen geslagen voor een feest op 
het plein bij de Spannevogel. 

Eetcafé Jansen en Jansen, eetcafé 

& partycentrum Langeler, café De 
Zwaan en dorpscafé Marktzicht 
(Wolbrink) nemen op de hoek van 
de Bleekstraat / Spalstraat onder 
leiding van DJ Martin alvast een 
voorschot op Koningsdag.

Voor de hapjes zorgen de mede-
werkers van Robert & Miranda’s 

Smikkelcorner. Net als vorig jaar 
belooft het weer een gezellig feest 
te worden en zal er ongetwij-
feld goed geproost worden op de 
verjaardag van Koning Willem-
Alexander! Aanvang dinsdag 26 
april 21.00 uur.

Spelletjes bij ‘Kraantje Lek’
OLBURGEN/RHA - De Oranjestich-
ting Olburgen-Rha gaat weer leu-
ke spelletjes voor de kinderen in 
de basisschool-leeftijd neerzetten 
op de stoep bij Kraantje Lek. Li-
monade en snoep zullen niet ont-
breken. Om 11.00 uur openen de 
activiteiten met het Wilhelmus en 
zal het hijsen van de vlag plaats-

vinden. De deelname is gratis en 
de Oranjestichting Olburgen-Rha 
en Kraantje Lek bieden de vol-
wassenen 1 kopje koffie/thee met 
koek en een Oranjebittertje aan. 
Als afsluiting krijgen de deelne-
mende kinderen patat met een 
kleine snack.

   

Steenderen en Baak slaan handen 
ineen
STEENDEREN/BAAK - Sinds dit 
schooljaar zijn de scholen uit 
Steenderen en Baak samen ge-
gaan. Inmiddels zitten alle kin-
deren bij elkaar in het nieuwe 
gebouw van De Pannevogel. 
Logisch dus dat Steenderen en 
Baak ook de handen ineen slaan 
tijdens Koningsdag 2016.

De feestelijke dag wordt door de 
Kermis en Oranje Stichting “Baak”’ 
en Stichting Oranjecomité Steen-
deren samen georganiseerd. De 
programma’s in de beide dorpen 
zijn helemaal op elkaar afgestemd 
zodat je niets hoeft te missen. 
Verandert er dan veel? Ja en nee. 
Beide dorpsfeesten behouden hun 
eigen identiteit. Natuurlijk zijn de 
vertrouwde en succesvolle ele-
menten in het programma behou-
den. Het befaamde klootschieten 
vindt traditioneel plaats rondom 
de Baakse kern, net zoals de Oran-
jemarkt met muziek van Heezen 
bij het Steenderse plein hoort. 
Twee bands staan op het podium: 
Just Jo en Mig Buff. Aanvang 15.00 
uur, toegang gratis.

Nieuw dit jaar zijn de kinderdisco, 
de popquiz en de bosactiviteit. 
Ook leuk te melden is de versierde 
fietstocht van het ene naar het an-
dere dorp, met leuke en originele 
spelletjes onderweg. Of je nou in 
Baak of in Steenderen opstapt, 
maakt niet uit. Meedoen kan in 
je eentje (je komt ongetwijfeld 
bekende tegen!) maar samen fiet-
sen is natuurlijk nog gezelliger. Je 
kunt meedoen als voetbalteam, 
vriendengroep, buurt, gezin, enzo-
voorts. Prijzen zijn te winnen voor 
wie zijn/haar fiets het origineelst 
versiert. Traditioneel maar toch 
ultramodern: dit jaar is de aubade 
met medewerking van Nieuw Le-
ven en de Baakse Vendeliers in 
Steenderen, maar …. met een vi-
deo live stream naar Baak (als dat 
allemaal lukt!). Volgend jaar ge-
beurt het dat andersom.

Programma 26 april
- 10:00-11:00: Vanaf 10:00 zijn er 
weer de bekende Oranje soezen 
voor bij de koffie. Dit is voor alle 
bewoners en gebruikers van De 
Bongerd Steenderen.
- 18:00-20:00: Kinderdisco ≤12 
jaar: In de sporthal wordt een 
gezellig feest gemaakt met een 
echte DJ. Lekker dansen dus met 
vriendjes en vriendinnetjes van 
basisschool. Er wordt gezorgd 
voor drinken en wat lekkers. O ja, 
papa’s en mama’s mogen uiteraard 
niet naar binnen, maar vermaken 
zich vast in de kantine.
-20:30-24:00: Popquiz –12 jaar 
Sint Martinuskerk Baak. Op deze 
unieke locatie in de Parel van Baak 
wordt uw pop kennis getest. En dat 
niet zo maar, maar live gespeeld 
door een echte band! Formeer 
een gezellig team van kenners (4-6 
personen) en meld je aan via se-
cretariaat@baaksekermis.nl of bel 
met 06-22398114 (Jan Willemsen). 
Deelname vijf euro per persoon.

Programma Koningsdag
- 09:30-10:00: Aubade, vendeliers, 
speech en ballonnen, alle leef-
tijden, Sporthal Steenderen (live 

stream Baak indien mogelijk) Har-
monie Nieuw Leven is van de partij 
evenals de Baakse Vendeliers. Zij 
zullen het Wilhelmus opluisteren. 
Ook er zal kort gesproken worden 
door wethouder Spekschoor. Te-
vens worden er ballonnen opgela-
ten met uiteraard een prijs voor de 
ballon die het verst komt.
Het evenement is tevens te volgen 
op groot scherm bij de Sint Mar-
tinuskerk Baak. Ook hier worden 
ballonnen opgelaten.
- 10:00-12:00 :Versierde fiets-
tocht, alle leeftijden. Voor deze 
tocht zijn er twee vertrekpunten: 
de Pannevogel in Steenderen en 
de Sint Martinuskerk in Baak. De 
jeugd fietst een route tussen Baak 
en Steenderen. Het is een rondje, 
dus waar je begint, daar eindig je 
ook weer. Onderweg zijn er aller-
lei leuke spelletjes te doen en zijn 
er versnaperingen. De jury staat 
klaar in Baak er zijn leuke prijzen 
voor de origineelst versierde fiets.
- 13:00-17:00: Oranjemarkt, alle 
leeftijden, Marktplein Steenderen. 
Zoals ieder jaar is er weer de gezel-
lige markt op het Burg. Buddingh’ 
plein in Steenderen. Iedereen kan 
een kraampje huren om spulle-
tjes te verkopen. Nieuw: koffer-
bakverkoop op de parkeerplaats 
bij de huisarts: markt vanaf je ei-
gen achterbank. Heb je zelf geen 
handel, maar wel zin om lekker te 
struinen? Kom dan naar Steende-
ren! Informatie over de beschik-
bare plekken, kofferbakverkoop en 
kramen krijg je via een mail naar 
ocsteenderen@gmail.com. Aan-
sluitend regelt café Heezen live 
muziek tot laat in de avond.
- 13:00: Klootschieten, –12 jaar bij 
‘t Wapen van Baak. Dit jaar wordt 
voor de 26e keer het klootschieten 
georganiseerd (deelname drie eu-
ro per persoon) met ‘de finale’ op 
27 april. Onderweg is er uiteraard 
een drankje. Geef je op als groep 
via de mail (secretariaat@baakse-
kermis.nl) of meld je gewoon bij ‘t 
Wapen van Baak voor vertrek.

Voor de kleinsten zal er een spring-
kussen staan en worden wat spel-
letjes gedaan. De kroeg en mooie 
tuin zijn open voor een gezellig 
samenzijn.

- 13:00-16:00:Bosactiviteiten, 
voor de jeugd tussen 8-16 jaar in 
het Baakse Bos. Deze middag iets 
spannends en uitdagends geor-
ganiseerd in het Baakse Bos. Voor 
de kleinsten is er levend ganzen-
bord en voor de wat groteren zal 
de scouting uit Zutphen een bos-
survival uitzetten in het bos. Lijkt 
je dit wat? Doe mee en geef je dan 
even op via secretariaat@baakse-
kermis.nl of bel met 06-22398114 
(Jan Willemsen).

Er zit voldoende leuks in het pro-
gramma dat is gemaakt. Kies uit 
wat u aanspreekt en neem vooral 
deel aan de verschillende activi-
teiten. Dankzij de vele donateurs 
in Steenderen en Baak zijn alle fes-
tiviteiten gratis toegankelijk, tenzij 
anders vermeld. De beide comités 
bedanken iedereen voor zijn bij-
drage aan dit feest: “Wij wensen 
u allen een fijne Koningsdag toe.”

ZELHEM - Voor de Nacht van 
Oranje, oftewel de Konings-
nacht (dinsdagavond 26 april), 
is de Millenium Showband ge-
vraagd om de muziek te verzor-
gen. Het feest op de Markt begint 
om 21.00 uur. Omdat het weer 
wellicht nog niet helemaal op 
zomerpeil is, wordt door de or-
ganisatie, bestaande uit eetcafé 
‘de Groes’ en B&D Evenementen, 
een halfopen tent geplaatst zo-
dat de Koningsdag op de juiste 
wijze kan worden ingeluid.

De Millenium Showband is voor 
dit soort feesten de ideale partner. 
Enthousiasme, kameraadschap 
en liefde voor muziek zijn de in-
grediënten die Millennium maakt 
tot wat ze is en de band heeft altijd 
zin in een feestje, is erg flexibel en 
weet direct in te spelen op onver-
wachte situaties.

In Zelhem spelen ze als complete 
showband, maar ze kunnen ook 
optreden als ‘Mobiele Piano Band’, 
volledig akoestisch en mobiel, 
met de drums op wielen en de 
beperkte apparatuur weggewerkt 
in de piano. Ook optreden als ‘Ie-
niminiemilleniumblaaskapel’ is 
mogelijk. Martin Drenth (gitaar en 
trompet), Erwin Wissink (zang), 
Luc Wessels (drums), René Lange 
(toetsen en backing vocals) en He-

rald Hoevers (bas) zijn energieke 
muzikanten, die niets te dol is.
Woensdag 27 april beginnen de 
festiviteiten om 9.30 uur. Tijdens 
de zeskamp voor basisschool-

leerlingen zijn de tent en de bar 
geopend en de spelen kunnen ge-
volgd worden vanaf de terrassen. 
‘s Middags is er live-muziek met 
het duo ‘Ziezo’.

De Millennium Showband heeft altijd zin 
in een feestje

Millenium Showband. Foto: PR

Ruud Feltkamp komt naar Vorden als DJ Rudi Feral. Foto: PR

Voor het inzenden van uw nieuws, verslagen, tips en aankondigingen.

Mail of bel de redactie!
redactie@contact.nl • (0544) 80 10 20
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Bidcommissie onder de indruk 
van Achterhoek
DOETINCHEM - “Nee, deze medail-
le-uitreiking is geen voorproefje 
van de Special Olympics in 2018 
in de Achterhoek”, zo zegt wet-
houder Drenth, nadat hij net 
zwemmers van Spindo en Elver de 
herinneringsmedailles heeft om-
gehangen. “Die eer is in 2018 aan 
de officials. Maar we laten hier 
met de mensen van Elver en Spin-
do zien wat de mogelijkheden zijn 
in Doetinchem en dat werkt beter 
dan het alleen te vertellen. Ik heb 
de indruk dat ze zeker niet nega-
tief oordelen over het bid van de 
Achterhoek, al laten ze zich er nu 
nog niet over uit.”

‘Ze’ dat zijn de commissieleden 
die op vrijdag 15 april naar de 
Achterhoek zijn getogen om eerst 
in de Topsporthal enkele presen-
taties te bekijken en vervolgens 
hun kritische blikken richten op 
de Doetinchemse (sport)facilitei-
ten. Accommodaties waar wel-
licht over twee jaar de sporters 
met een verstandelijke beperking 
gaan strijden voor de hoogste eer. 
Na de Topsporthal op sportpark 
Zuid, worden ook enkele andere 
accommodaties geïnspecteerd. 
Eerst gaat de delegatie naar de at-
letiekbaan van Argo op de Bezel-
horst om daarna binnen te gaan 
in Zwembad Rozengaarde. Overal 
zijn mensen van Elver aan het 
sporten.

Ragna Schapendonk, secretaris 
van de bidcommissie en manager 
van Special Olympics Nederland, 
lijkt een positief gevoel te krijgen 
van het Achterhoekse bid. “Het 
bidbook zag er al heel goed uit, 
maar het is altijd goed om het echt 
ook even te zien. Maar ook de ac-
commodaties die we vandaag te 

zien krijgen zijn indrukwekkend. 
Neem het zwembad, dat is altijd 
een cruciale accommodatie voor 
dit evenement. De faciliteiten hier 
zijn geweldig. De akoestiek in het 
wedstrijdbad is heel goed, prik-
kelverminderend. Dat is juist voor 
deze doelgroep heel belangrijk.

Daarnaast oogt het ruimtelijk heel 
goed. Allemaal voorwaarden waar 
we naar kijken. En de Topsporthal 
is ook geweldig.” Zij ziet dan ook 
geen obstakels voor een eventuele 
toekenning van de Spelen aan de 
Achterhoek. “Nee, ik kan geen en-
kel kritisch puntje noemen. Maar 
we gaan volgende week ook nog 
op bezoek in Den Haag, de andere 
kandidaat. Er zijn tal van objectie-
ve beoordelingscriteria en het ene 
weegt zwaarder in het eindoor-
deel dan het andere. 24 mei bren-
gen we advies uit aan het bestuur, 
dat het advies normaal gesproken 
opvolgt. Dan volgt 2 juli de offici-

ele toekenningen en wordt er een 
intentieverklaring getekend. Als 
dat is gebeurd wordt er eerst een 
stichting opgericht die de organi-
satie op zich neemt en dan wor-
den de accommodaties definitief 
gemaakt.”

Nadat ook nog even een bezoekje 
is gebracht aan het in Rozengaar-
de gevestigde overdekte speel-
paradijs Skyzone waar straks de 
horecavoorziening kan worden 
gevestigd, vertrekt de bus met de 
bidcommissie, maar ook met de 
burgemeester Annette Bronsvoort 
en wethouder Jos Hoenderboom 
van Oost Gelre, naar Groenlo.

Daar wordt afsluitend ‘t Marveld 
bezocht als optie voor het ‘olym-
pische dorp’, de huisvesting van de 
sporters tijdens de Special Olym-
pics Nationale Spelen 2018 voor 
sporters met een verstandelijke 
beperking.

Mañana Mañana
presenteert nieuwe acts
HUMMELO - De diverse program-
mering reikt van rock tot reggae, 
van bluegrass tot boogie, van 
punk tot pop, van wereldmu-
ziek tot workshops en meer! Een 
voormalig profvoetballer speelt 
luisterliedjes en een gepensio-
neerde boerenrockster zingt de 
kukident-blues. Voor wie durft 
is er een workshop body percus-
sion. Deze en nog veel meer acts 
komen naar het meest relaxte 
festival van Nederland op 17, 18, 
19 juni op Landgoed Enghuizen 
in Hummelo.

Allez Soldaat is de band van voor-
malig profvoetballer Björn van der 
Doelen. De bal aan zijn voeten 
is al een aantal jaren vervangen 
door een gitaar om zijn schouders, 
maar hij is een publiekslieveling 
gebleven. Zijn warme, nostalgi-
sche gitaarliedjes passen perfect 
op Mañana Mañana. Bennie Jolink 
maakt zijn rentree op de bühne na 
zijn grootse afscheidsconcert van 
Normaal in het Geldredome. Sa-
men met bevriende krasse knar-
ren in de Pensionado’s speelt hij 
AOW-folk en kukident-blues. En 
we zien bekende gezichten in de 
bezetting van de spacefunkgroep 
Baskar: het is het zijproject van 
twee leden van Birth Of Joy, de or-
gelrockband die dit moment bezig 
is met een zegetocht langs de bin-
nen- en buitenlandse podia.

Ontdekken, doen en durven
Percussionist en geluidskunstenaar 
Rob Verheul daagt bezoekers uit om 
mee te doen aan zijn workshop bo-
dypercussie. En voor wie het niets-
doen tot kunst wil verheffen is er de 
cursus ‘Psychedelisch hangen voor 
hoger opgeleiden’. De creatieve 
workshops van Gemaakt Met Trots 
zijn voorbereid door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt: 
pimp je tent of bouw een canjo, 
een éénsnarig gitaar. In de Soci-
ale Werkplaats, met de mensen van 
The Green Circle, kun je keihard 
ijzer smeden, woest houtbewerken 
en smerig hard beeldhouwen.

De nieuwe acts
De Pensionado’s (AOW-folk), Al-
lez Soldaat (Americana), Rob Ver-
heul (workshop body percussion, 
psychedelisch hangen voor hoger 
opgeleiden), Baskar (instrumen-
tale spacefunk), Maison du Malheur 
(footstompin’ roots), The Upsessi-
ons (reggae), Scrappy Tapes (blues/
alternative), Fake Billy & The False 

Prophets (garage/trash/glam), The 
Fat Four (roots/blues), Them Le-
wis Boys (rock ‘n roll), Timon Mas-
sop (rhythm&blues), Jeroen Zweers 
(boogiewoogie), Matthijs Stronks 
(ragtime), de Sociale Werkplaats 
door The Green Circle (buitenatelier 
voor ambacht en kunst), Gemaakt 
met Trots (creatieve workshops).

Pinguin Radio
Vanavond van 20:00 van tot 21:00 
uur wordt muziek van alle nieuw 
geboekte acts gedraaid op de al-
ternative internetradiozender 
Pinguin Radio. De radiozender is 
partner van het meest relaxte festi-
val van Nederland. Op 17, 18 en 19 
juni gaan de digitale disc jockeys 
in Hummelo aan het werk. Dat be-
looft een feestje te worden.

Eerder bekendgemaakt 
Electric Company (rock), The 
Tubs (België - garagerock), Max 
Meser (pop), Yoga met Petra 
Boomsma, The Naked Sweat Drips 
(psycho-grunge), Dan Wilson 
(Groot-Brittannië - folk/blues/al-
ternative), Dokter Watjes (Neder-
saksische rhythm & blues), Tra-
veling Wilburys (tribute), Roel C. 
Verburg (stand-up comedy), Joris 
Linssen & Caramba (Mexicaanse 
smartlap), Fifty Foot Combo (Bel-
gië - surfrock), Dan Owen (Groot-
Brittannië- folkblues), The Good 
Hand (rock), Stoomboot (België 
- singer-songwriter), Hallo Venray 
(rock), De Likt (hiphop/dance), 
Wolves Dressed In Sheep (indie), 
JW Roy & Band (roots), Jeroen 
Kant & The Sheriffs (Europeana), 
Automatic Sam (rock), Lookapony 
(alternative), Raw Flowers (rock), 
Joost Dijkema (folk), Richie Dag-
ger (punkrock), Boogie Beasts 
(België - blues), Old Ditch River-
hoppers (bluegrass), Convoi Ex-
ceptional (straatmuziek), Dansen 
Op Kutmuziek (Ierland - kutmu-
ziek), Barefoot & the Shoes (België 
- indie), The Mighty Ya-Ya (blues/
alternative), Breaking Levees 
(rock), Tiny Legs Tim (folkblues), 
Woof! Woof! Ridicule (80’s pop), 
The Wetnecks (hillbilly), Silent 
Skippy Disco (muzikale work-out), 
Fossielenveld (fossielen zoeken 
voor kinderen), Forelvissen (vis-
sen, vangen & eten). Mañana Ma-
ñana 2016 vindt plaats op 17, 18, 
19 juni op Landgoed Enghuizen in 
Hummelo. De verkoop is gestart.
   

 ■ www.mananamanana.eu

   

Koningsdagpakket jeugd
ACHTERHOEK - Spelenderwijs leren 
omgaan met geld tijdens een vrij-
markt op Koningsdag en kinderen 
stimuleren om zelf zakgeld te ver-
dienen. Het speciale Koningsdag-
pakket van de Rabobank helpt hen 
daarbij. Jeugdige Rabobankspaar-
ders in de leeftijd van 4 tot en met 
11 jaar hebben een uitnodigings-
kaart ontvangen en kunnen op ver-
toon van deze kaart het Konings-

dagpakket afhalen. Met dit pakket 
kunnen kinderen op de plaatselijke 
Koningsdagmarkt zelf hun spulle-
tjes verkopen en hun spaarpot of 
zakgeld aanvullen. Zo leren kin-
deren op een leuke manier onder-
nemen, geld verdienen en omgaan 
met geld. Op alle kantoren van 
Rabobank Noord- en Oost-Achter-
hoek zijn de pakketten af te halen 
zolang de voorraad strekt.

Wethouder Peter Drenth heeft de medailles uitgereikt aan de Spindo-zwemmers. 

Foto: Achterhoek Nieuws bv

Om het resultaat aan het winke-
lende publiek te laten zien, hou-
den Arjan, Gerrie en hun team een 
Open Huis op vrijdag 22 en zater-
dag 23 april. Om baas/vrouwtje 
en hond te verwennen wordt er 
tijdens het Open Huis patat gebak-
ken en een drankje geschonken, 
waarbij de trouwe viervoeter volle-
dig kan meedoen en kan genieten 
van de speciale hondenpatat en 
het Kwispelbier, zoals het honden-
bier tegenwoordig heet.
Het meest in het oog springende 
onderdeel van de herinrichting is 

de verplaatsing van de kassa naar 
een centrale plek in de winkel. Het 
idee erachter is om de klant verder 
de winkel in te ‘lokken’, waardoor 
hij/zij een ruimer beeld krijgt van 
het assortiment en nieuwe pro-
ducten meer aandacht krijgen. 
Door de centrale kassa krijgt de 
winkel een open beeld, waardoor 
de artikelgroepen aantrekkelijker 
gepresenteerd kunnen worden en 
de winkel overzichtelijk oogt.
“Het loslaten van het magazijn was 
eigenlijk een logische gedachte”, 
weet Arjan zich nog te herinneren. 

“Als ondernemer moet je zo wie zo 
één keer per tien jaar vernieuwen, 
want het winkelend publiek en het 
assortiment verandert en dat vergt 
een andere winkelaanpak. Zo heb-
ben we ons gespecialiseerd in de 
verkoop van grootverpakkingen 
hondenvoer, maar die grote zak-
ken moesten altijd uit het maga-
zijn gehaald worden. Nu hebben 
ze een plek in de winkel.” Omdat 
de bovenste delen van de buiten-
wanden niet gebruikt kunnen wor-
den als verkoopstelling, zijn ze met 
een handig railsysteem en posters 
van dieren aan het oog onttrokken. 
Achter de posters ontstond daar-
door nog een stukje (verborgen) 
magazijnruimte voor de opslag van 
slecht toonbare artikelen.
De grotere aandacht voor de hond 
als huisdier vertaalt zich ook naar 
de winkelinrichting. Een groter 
deel van het winkeloppervlak is 
ingericht voor het hondenassorti-
ment, waarbij zowel de outdoor- 
als de ‘verwen’-artikelen een be-
langrijke plaats innemen. 

Naast het Open Huis viert dieren-
speciaalzaak Molenkamp dit jaar 
ook het 50-jarig bestaan van de 
Discus-formule. Maar de creatieve 
gedachten van Arjan gaan ook al 
naar volgend jaar, want dan is het 
50 jaar geleden dat Gerrie’s vader 
begon met de verkoop van (vogel)
voer en daarmee de basis legde 
voor de huidige winkel. “Dat gaan 
we zeker vieren”, weet Arjan al wel 
te vertellen.

(Advertorial)

Open Huis Dierenspeciaalzaak Molenkamp

Patat voor baas/vrouwtje en hond

Zelhem - Omdat de winkel niet gesloten is geweest, is er geen sprake 
van een heropening. De winkel is echter wel helemaal ‘op de kop’ 
gezet en kreeg een geheel nieuwe indeling en een uitbreiding met 
60 m2. De uitbreiding kon worden gerealiseerd door het magazijn 
als winkelruimte in te richten en de artikelen, die tot dusver uit het 
magazijn moesten worden gehaald, een plek te geven in de winkel.

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Contact Bronckhorst Noord24 Dinsdag 19 april 2016



Ray Benz bij Live@Ideaal
ZELHEM - Woensdagavond 20 
april staat de band ‘Ray Benz’ 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitge-
zonden. De band speelt live en 
de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

Al in 2008 namen de Lichtenvoord-
se muzikanten met hun toenmali-
ge band een demo op die niet werd 
uitgebracht. Met de komst van sin-
ger/songwriter Ray Benz kreeg de 
band z’n naam en werd het plan 
een cd uit te brengen nieuw leven 
ingeblazen. De zanger uit Winters-
wijk nam eigen geschreven werk 
mee en samen namen ze de be-
staande nummers onder handen. 
Door Ray’s stem en zijn teksten 
werd het geheel toegankelijker 
voor het grote publiek. 

In 2012 werd al een begin gemaakt 
met het opnemen, arrangeren en 
mixen. Kosten noch moeite werden 
gespaard om een kwaliteitsproduct 
af te leveren. Zo werden de opna-
mes naar Nashville Tennessee ge-
stuurd voor mastering. De muziek 
van Ray Benz laat zich het beste 
omschrijven als een mix van Rock, 
Soul en Funk. Deze band bestaat 
uit ervaren muzikanten die al vanaf 
de jaren 80/90 regelmatig het po-
dium betreden. Zanger Ray Benz 
bracht tussen 2002 en 2004 al 2 cd’s 
uit met rockband ‘Blazt’. Met de 
nieuwe formatie heeft hij de juiste 
band om zijn eigen muziek naar 
een hoger niveau te kunnen tillen 

en aan een groter publiek te laten 
horen. De invloeden van muziek 
uit de jaren ‘70 en ‘80 zijn goed te 
horen in het overwegend retro ge-
luid van Ray Benz. Het doel van de 
band is vooral live spelen, het liefst 
weg uit de kroegen met de focus 
op de landelijke festivals.

Ray Benz bestaat uit zanger Ray 
Benz (Menoedj Girbaran), gitarist 
Leon Venderbosch, bassist Martin 
Hummelink, drummer Rob Ten-
ten en toetsenist Henry Wolters.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 
Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kunnen 
mailen naar Live@Ideaal.org of 
schrijven naar Ideaal Radio, Tele-
visie & Internet, t.a.v. Live@Ideaal.
org, Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

- Advertorial -

Autobedrijf Overbeek kanshebber op titel 
‘Autobedrijf van het Jaar’
Op 1 april 2016 is de verkiezing ‘Autobedrijf van het Jaar’ gestart. 
Consumenten, een vakjury en branchegenoten beoordelen de ko-
mende maanden wie zich ‘Autobedrijf van het Jaar 2016-2017’ mag 
noemen.

Autobedrijf Overbeek uit Hum-
melo is één van de kanshebbers 
op deze prestigieuze titel. ‘Met de 
verkiezing kunnen wij ons autobe-
drijf extra op de kaart zetten. De 
stem van de consument is daarbij 
heel belangrijk want deze zal ons 
autobedrijf beoordelen’, aldus 
Hans Overbeek van autobedrijf 
Overbeek.
De beoordelingscriteria van de 
verkiezing zijn servicebereidheid, 
vriendelijkheid, deskundigheid 
en de verhouding tussen prijs en 
prestatie. Ook wordt een rapport-
cijfer gevraagd voor de algemene 
waardering. Stefan Niesink van de 
Bovag: ’Team Overbeek heeft afge-
lopen maanden hard gewerkt aan 
het uitzetten van nieuwe doelen en 
strategieën en dit is bij de Bovag 
niet ongemerkt gebleven. Wij zijn 
verheugd om de nominatie voor 

‘Autobedrijf van het Jaar’ aan hen 
te kunnen overhandigen’.

Hans Overbeek:’De nominatie is 
geweldig en wij zijn enorm ver-
heugd. Ons team heeft grote stap-
pen gezet en we zullen blijven in-
noveren zodat klanten graag bij 
ons komen. Met o.a. een nieuwe 
website waarop klanten 24/7 onli-
ne afspraken kunnen inplannen en 
een online bandenshop waardoor 
klanten zelf hun banden kunnen 
bestellen en direkt inzage krijgen 
in de kosten.
Het klantenbeoordelingssysteem 
laat zien dat klanten ons waarde-
ren met een gemiddelde van 8,8, 
En ja, nu gaan wij 100% voor de 
titel ‘Autobedrijf van het Jaar’.
En ik wil vragen aan iedereen om 
op ons te stemmen, het zou toch 
geweldig zijn als een autobedrijf 

uit de Achterhoek deze mooie ti-
tel zou winnen? U kunt stemmen 
tot 31 mei via een link op www.
autobedrijfoverbeek.nl

Ray Benz bij Live@Ideaal

Unieke Achterhoekers en hun 
ambassadeurs - Het praktijkverhaal

Aan het woord
Ambassadeur Lijstenmakerij 
Martin
De lijsten die die bij Lijstenmakerij 
Martin in Neede worden gemaakt, 
gaan door heel Europa. In Frankrijk 
bijvoorbeeld zit een grote klant waar-
voor eigenaar Martin Morsink een 
speciale lijn heeft opgezet. Aan deze 
productielijn werken jonge Achter-
hoekers met unieke talenten. “Naast 
het opbouwen van arbeidsritme, 
ervaren ze bij ons hoe het voelt om 
samen een prestatie neer te zetten”, 
vertelt Martin. “Dat samen doen is 
hartstikke belangrijk voor jongvol-
wassenen. Als ze thuis op de bank 
zitten, ligt vereenzamen op de loer 
en ontwikkelen ze vaak een negatief 
zelfbeeld.”

Begripvol leidinggeven
Martin erkent dat het begeleiden van 
‘zijn’ werknemers niet altijd van een 
leien dakje gaat. Toch ziet hij meer 
voor- dan nadelen. Zo noemt hij de 
enorme dankbaarheid en het zien 
opbloeien van persoonlijkheden. 
Martin: “Als je op een rustige en be-
grijpende manier leiding geeft, bereik 
je het meest. Is er een keer een con-
flict? Dan neem ik de tijd het direct uit 
te praten.”

Door Marja Hengeveld-Hallie

Toen Martin Morsink in 2010 met Lijstenmakerij Martin begon, speelde 
het direct door zijn hoofd: op termijn gaan werken met kwetsbare 
mensen die een begripvolle omgeving nodig hebben. Inmiddels heeft hij 
zo’n 12 jongeren aan het werk. Deze jongvolwassenen krijgen bij hem de 
kans hun talenten te ontplooien en zelfverzekerder te worden. 

Unieke Achterhoekers, wie zijn dat?
Natuurlijk, als mens zijn wij allemaal uniek. Dus eigenlijk is iedereen die in de 
Achterhoek woont een Unieke Achterhoeker. Het initiatief Unieke Achterhoe-
kers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wettelijk minimum-
loon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- (jonggehandicapten)
uitkering, mensen met een beperking die een bijstandsuitkering ontvangen en/
of gebruikmaken van de sociale werkvoorziening. Al deze Unieke Achterhoekers 
hebben zo hun eigen talent. 

Medewerker Dewy Genot
Dewy (25) is in november 2015 bij 
Lijstenmakerij Martin begonnen. Hij 
ziet deze baan als een nieuwe kans 
na een rampzalige periode van 12 
ambachten en 13 ongelukken. Nadat 
Dewy de opleiding logistiek op niveau 
2 had afgerond, komt hij moeilijk aan 
het werk. Als het al lukt een baan te 
vinden, houdt hij het niet vol. Tus-
sendoor belandt hij meerdere ma-
len in de WW. Hij twijfelt aan alles, is 
behoorlijk radeloos en raakt thuis in 
conflict met zijn ouders die ook wor-
stelen met de situatie die is ontstaan. 
Dewy: “Uiteindelijk heeft mijn zus het 
voor me opgenomen en zorgde voor 
professionele hulp. Dat is mijn red-
ding geweest. Bij de Sociale Dienst 
kreeg ik een persoonlijk begeleider 
die mij enorm goed geholpen heeft.”

Geen stempel, wel nieuwe kansen
“Als kind zat ik op speciaal onder-
wijs, maar een ‘stempel’ heb ik nooit 
gekregen. Toch ben ik wat slomer 
dan anderen en heb ik moeite met 
concentreren. Aan de ene kant ben 
ik blij dat ik geen etiket heb. Ik kan 
toch ook ‘anders’ zijn zonder etiket?” 
Vanaf de eerste dag heeft Dewy het 
naar zijn zin bij Lijstenmakerij Martin. 
Hij noemt de werkplek grandioos. “Ik 
mag hier fouten maken, want daar 
leer ik van en ik krijg meer tijd. Het le-
veren van prestaties doet me goed en 
ik krijg steeds meer verantwoordelijk-
heid. Mijn zelfvertrouwen groeit om-
dat ik voel dat ik gewaardeerd word. 
De bedoeling is dat ik klaargestoomd 
wordt voor een reguliere baan. Ik kan 
hier maximaal een jaar blijven.”

Talenten ontwikkelen?
Doordat jonge Unieke Achterhoekers 
bij Lijstenmakerij Martin geschoold 
worden, krijgen ze meer zelfver-
trouwen en ontwikkelen ze talenten. 
Wilt u mensen in dienst nemen die 
dolgraag aan de bak willen, en kún-
nen? Bel het Werkgeverservicepunt 
Achterhoek: 0314-39 95 78. 

Of kijk op uniekeachterhoekers.nl

Unieke Achterhoeker 
Dewy: “Mijn zelf-
vertrouwen komt 
langzaam terug, 
omdat ik voel dat ik 
gewaardeerd word.”

Ambassadeur 
Lijstenmakerij Martin: 
“Fouten mogen 
gemaakt worden, 
daar leer je van.”

Gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!
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Vr    uw
“Ik ga schrijven 
en zie wel welke 
kant het op gaat”

DrOmEN. Het is de titel van haar eerste papieren boek. Maar het 
is zeker niet haar eerste boek. De 15-jarige Sara Zonneveldt uit 
Oeken schreef er eerder al elf. Dat deed ze via de app Wattpad, 
een wereldwijd platform waar schrijvers en lezers elkaar vinden. 
Meer dan 40 miljoen mensen sloten zich al aan bij Wattpad, dat 
oorspronkelijk Canadees is en waar zo´n beetje elke taal wel te 
vinden is, dus ook het Nederlands. 

Door Anouk Plantinga

´Per ongeluk´ kwam Sara op 
deze website terecht. Op haar 
school (Isendoorn College in 
Warnsveld) worden leerlingen 
gestimuleerd om te gaan lezen 
als ze bijvoorbeeld klaar zijn 
met een toets. Sara had een keer 
geen boek bij zich en zocht onli-
ne op ´gratis boeken´. Ze kwam 
op Wattpad terecht en begon te 
lezen in een bepaald boek tot ze 
opeens merkte dat er iets niet 
klopte. Toen ontdekte ze pas op 
wat voor website ze was beland 
en dat het boek dat ze las, door 
iemand anders geschreven was 
dan wie ze dacht. Het leek haar 
leuk om zelf iets te gaan schrijven 
wat ze graag had willen lezen. 

Ze had al eens een verhalenwed-
strijd gewonnen op de basis-
school, maar was verder nooit se-
rieus met schrijven bezig geweest. 
Ze begon een verhaal te schrijven 
en zette het op het platform. Bin-
nen een paar minuten had ze al 
lezers, de eerste dag kreeg ze vijf 

stemmen, de tweede 34 en toen 
ging het heel hard. Hoe meer 
stemmen je krijgt, hoe hoger je 
geplaatst wordt en hoe meer 
ruchtbaarheid er aan je schrijfsels 
gegeven wordt. Dat heeft Sara 
gemerkt. Ze nam zich voor om bij 
10.000 lezers een feestje te vieren 
en een taart te bakken, maar al 
snel waren het er 36.000. Nu zijn 
het er nog veel meer zelfs, een 
miljoen heeft ze al gehaald. 

Zij en nog drie anderen werden 
door een uitgever gevraagd om 
iets te vertellen over Wattpad. 
Een leuke bijeenkomst waar ook 
gevraagd werd van wie de vier 
meiden een écht boek zouden 
willen zien verschijnen. Sara´s 
vader liet weten dat hij wel een 
boek van haar uitgegeven zou wil-
len zien en dat gebeurde. 

Op 9 april 2015 tekende Sara het 
contract met uitgeverij Unieboek/
Het Spectrum, niet de minste op 
het gebied van uitgeven. Uitgeve-
rij Van Goor, dat al sinds 1816 be-
staat, de afdeling voor kinderboe-
ken en literaire fictie voor Young 
Adults (YA), nam Sara´s boek on-
der zijn hoede. Nu, een jaar later, 
is Sara´s boek DrOmEN te vinden 
in de schappen van de boekhan-
dels. DrOmEN gaat over de jonge 
Lucy die in een klein dorp woont 
en graag de wereld wil rondrei-
zen. Een anonieme brief zet haar 
hele leven op zijn kop. 

De liefde speelt ook een belang-
rijke rol in dit boek. Sara schrijft 
heel toegankelijk en natuurlijk. 
Situaties uit het dagelijks leven 
die voor iedereen herkenbaar 
zijn, worden door het verhaal 
heen geweven en de dialogen zijn 
zo geschreven dat het is alsof je er 
zelf bij bent. 

Omdat Sara minderjarig is en 
daardoor zelf niet alles kan rege-
len, is haar vader ´mijn literair 
agent´, zoals ze grijnzend zegt. Ze 
vertelt over het proces: ´Het was 
heel raar dat er een boek van mij 
werd uitgegeven. Het schrijven 
ging lekker, ik heb er ongeveer 
een half jaar over gedaan. Ik ga 
altijd gewoon schrijven en dan zie 
ik wel waar ik uitkom. De uitgever 
liet me helemaal vrij in wat ik wil-
de schrijven. Ze waren heel aardig 
en geïnteresseerd en ik voelde 
me er heel goed bij. We werden 
uitgenodigd om bij het drukken 
te komen kijken. Dat was heel erg 
bijzonder, om zo je eigen boek ge-
drukt te zien worden!´

Er werden 2000 exemplaren van 
DrOmEN gedrukt. Marlies Visser, 
die illustraties voor schrijvers als 
Dan Brown maakte, ontwierp de 
omslag voor het boek. Sara is nog 
een beetje beduusd van alles. Ze 
is totaal niet bezig met een even-
tueel volgend boek, want voorlo-
pig staat DrOmEN in de belang-
stelling en daar wil ze zo veel mo-
gelijk van genieten. Het werd of-
ficieel gepresenteerd onder grote 
belangstelling in het Koelhuis is 
Zutphen op 9 april waar flink wat 
exemplaren van het boek wer-
den verkocht en ze voor het eerst 
mocht signeren.

De komende tijd staan Sara leu-
ke dingen te wachten. Zo staat 
er een schrijversavond op de 

planning in Alphen aan de Rijn, 
waarop verschillende bloggers en 
schrijvers, onder wie Maren Stof-
fels, workshops zullen geven. Sa-
ra zal vertellen over haar boek en 
signeren. 

In Brugge in België organise-
ren  WPG Uitgevers en de Brugse 
Boekhandel in mei een ´sleepo-
ver´, een speciale avond over 
Sara´s boek met het thema dro-
men. Jongeren kunnen haar vra-
gen stellen en samen bouwen ze 
een gezellig feestje, met eten en 
slapen erbij. Op zaterdag 16 april 
was Sara te vinden bij Primera XL 
in Brummen om te vertellen en te 
signeren. Binnenkort gaat ze ook 
naar Amstelveen en daar zal het 
vast niet bij blijven. 

Sara werd geboren in Amsterdam 
en woont sinds een jaar of tien in 
Oeken, samen met haar ouders 
en haar oudere en jongere zus. Ze 
zit in 3 vwo en heeft het erg naar 
haar zin op school en in haar klas. 
Speciaal voor haar volgers zette 
ze een filmpje op YouTube, met 
de aankondiging van haar con-
tract met de uitgever en beelden 
van het tekenen ervan. 

Op Wattpad schreef ze: ´Ik ben 
jullie echt zo dankbaar, ik kan het 
niet vaak genoeg zeggen. Zonder 
jullie zat ik niet bij zo’n enorme 
uitgeverij, en lagen mijn boeken 
niet in de boekenwinkels. 
Echt sick!´

Foto: Annuska Steixner

Column 
Jantien van Leeuwen 

BAH
Het moest er een keer van komen. 
Net als mijn vader antwoord ik des-
gevraagd: “Die dag komt steeds 
dichterbij, ja.” Wanneer ik stop, was 
de vraag. Met roken. Mijn kinderen 
zien de humor van dat antwoord 
niet in en zijn er helemaal klaar mee, 
met dat gepaf. Snap ik. Dus stop ik.

Op 1 april, dat dan weer wel. Kan 
ik achteraf tenminste nog zeggen 
dat het een grap is. Nu ik volgeplakt 
met nicotinepleisters mijn slechte 
humeur met een zak wortels zit te 
verbijten, vind ik het toch minder 
grappig. Niet dat ik dat thuis zeg, 
want manlief moet ook nog een keer 
stoppen van de kinderen en dan kan 
hij maar beter denken dat ‘t een fluit-
tje van een cent is. En dat dat fluiten 
niets te maken heeft met stoom uit 
de oren, ’s ochtends bij de eerste kop 
koffie of ’s avonds na het eten, als de 
computer gebroederlijk besluit te 
stoppen of als die galbak weer voor 
zoonlief aanbelt. Dan denk ik heus 
niet aan een sigaret. Bah.

Daar denk ik ook niet aan als ik uit 
de schooltas van dochterlief een 
verfrommeld pak papier vis. “Goh, 
heb je een project op school?” vraag 
ik quasigeïnteresseerd, nippend 
aan mijn espresso. “Ja, over roken, 
alcohol drinken en blowen,” vertelt 
ze tussen twee happen chocopasta 
door. Terwijl ik de koffiemachine op-
dracht geef voor een tweede dosis 
cafeïne, mijn nicotinepleister beves-
tig en voor de zekerheid een nico-
tinezuigtabletje uit de strip peuter, 
vouw ik haar papieren recht. En ver-
tel haar dat ik lees dat ik degene die 
mij heeft gesmeekt om te stoppen 
met roken, nu moet verbieden om 
voor haar achttiende te gaan roken. 
“Tja,” zegt ze. “Tja,” antwoord ik. 
“Zou wel een beetje raar zijn, hè?!” 
vindt ze. “Zou dat vreemder zijn dan 
nu een pak peuken en fles jenever 
voor je kopen?” vervolg ik. 
Is zij toch weer degene die moet 
kiezen. Maar dat ze daar goed in is, 
heeft ze allang bewezen. En dat ze 
dat moet blijven doen, goed en voor 
zichzelf, is haar allang ingepeperd. 
En dat ze steeds dergelijke onzin 
van haar moeder moet aanhoren, 
kan ze prima ná haar achttiende 
verwerken. Ze is nu tenslotte al over 
de helft. Dochterlief snuift een keer: 
“Wat jij ook zegt of koopt, ik ga toch 
niet roken.” Daar zijn we voorlopig 
dan vanaf. Van dat gesprek en van 
de sigaretten. Het wordt vanzelf 
weer een keer 1 april.
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Kennismaken met kunst4daagse
deelnemers rondom Zelhem
BRONCKHORST - De kunstmani-
festatie in Bronckhorst, gehouden 
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 Zelhem. De locaties van de 
deelnemers zijn herkenbaar aan 
de vlag, beachvlag of banner.

Aandachtspunt: Zondag 8 mei 
loopt de route van de Wielerronde 
Giro d’Italia in de ochtend en een 
deel van de middag rond Zelhem. 
Delen van deze vijfde kunstroute 
kunnen tijdelijk afgesloten zijn. 
De route start bij de Lambertikerk. 
Deze protestantse kerk is in de vijf-
tiende eeuw gebouwd op de plaats 
waar rond 800 door hoogstwaar-
schijnlijk Liudger een kapel aan 
Sint Lambertus is gewijd. Tot in de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw 
werd omstreeks 17 september 
de jaarlijkse Lambertikermis ge-
houden, nu de septemberfeesten 
genoemd. Een deel van de voor-
malige Schildersoordschool aan 
de Frans Halsstraat 21 heeft sinds 
november 2014 de naam KunsT-

huis. De klaslokalen zijn de ateliers 
van de kunstenaars. Creativiteit en 
kunstzinnigheid zijn belangrijke 
ingrediënten. Eesjen Ploeg, Arjen 
Vonk en Trudy Dijkstra stellen hun 
ateliers open. Gastexposanten zijn 
Mirjam van der Velden en Hans 
Hayen. Sigrid Verbruggen woont in 
de tot woonhuis verbouwde oude 
boerderij, buitenaf aan de Halse-
dijk 13. In haar eigen atelier, work-
shop- en cursusruimte houdt zij 
haar expositie. Carolien Harteveld 
exposeert eveneens in een eigen 

atelier in de schuur achter haar 
woning op het boerenerf aan de 
Turfweg 29, waar ook Pam Hessels 
te gast is. De boerderij is in 1910 
gebouwd. Mady Nijenhuis-Han 
heeft haar atelier in haar woning 
op een bosperceel aan de Den-
nenweg 2. Via de fietsroute wordt 
het centrum van Zelhem bereikt. 
Alle routes staan in de brochure bij 
Weekblad Contact en de website.
   

 ■ kunst4daagsebronckhorst.nl

Teampresentatie PRA
ZELHEM - Woensdag 13 april werd 
in café de Tol te Zelhem door 
Performance Racing Achterhoek 
het startschot gegeven voor het 
nieuwe wegrace seizoen. Tijdens 
deze avond presenteerde het team 
zichzelf officieel aan sponsoren en 
belangstellenden en maakte haar 
plannen voor het komende seizoen 
bekend.

Rond 20.00 uur kwamen de eerste 
belangstellende al binnendruppe-
len. Binnen stonden de motoren 
opgesteld en kon men een kijkje 
nemen bij de machines. Daarnaast 
was er ook de nodige informatie te 
vinden en er waren posters te ver-
krijgen. De presentatie werd ver-
zorgd door niemand minder dan 
motorsport-verslaggever Marcel 
Beerten. Rond de klok van negen 
uur was het inmiddels al behoor-
lijk vol. Onder toeziend oog van 
veel sponsoren en andere belang-
stellende werd begonnen met de 
presentatie van het team.

Marco Leerink in ONK MX2
Performance Racing Achterhoek 
heeft afgezien van haar wegrace 
team, ook een MX team wat actief 
is in het zand. Rijder van dit team 
is de 17 jarige Marco Leerink uit 
Halle. Marco is al heel wat jaren 
actief in de motorcross en kende 
het afgelopen een goed seizoen 
waarin hij diverse club en streek 
kampioenschappen binnenhaalde. 
Leerink begon het seizoen 2016 
met een blessure. Inmiddels heeft 
hij van de doctoren groen licht ge-
kregen om weer te mogen rijden. 
In de voor hem nieuwe MX2 klasse 
wil Leerink iedere wedstrijd een 
stijgende lijn neerzetten. ‘’Het zal 
moeilijk worden om nog een goede 
klassering te behalen, aangezien 
ik al vijf wedstrijd heb gemist door 
mijn blessure’’ Zo gaf hij zelf aan. 
Wat betreft de streek en club kam-
pioenschappen wil Leerlink gaan 
voor de podiumplaatsen.

Wegraceteam
Het belooft dit jaar een zeer bijzon-
der jaar te worden voor het uit de 
Achterhoek afkomstige wegrace-
team. Met twee coureurs gaat het 
team de strijd weer aan in het In-
ternational Road Racing Champi-
onship. Joey Den Besten eveneens 
als Leerink afkomstig uit Halle zal 
zijn opwachting maken in de IRRC 
Supersport, teamgenoot Jochem 

van den Hoek zal weer voor het no-
dige ‘spektakel’ gaan zorgen in de 
Superbike klasse van de IRRC.

Joey den Besten kwam in 2014 bij 
het team en gaf direct zijn visite-
kaartje af door IRRC Supersport 
kampioen te worden. Joey moest 
in 2015 genoegen nemen met een 
hele mooie tweede plaats in de 
eindstand. Dat was voor 2015 echt 
het hoogst haalbare en het kampi-
oenschap ging naar de Tsjech Ma-
rek Cerveny. In 2016 wil Den Bes-
ten de strijd weer aan gaan met de 
Tsjech en vechten voor het kampi-
oenschap. Dit zal echter geen mak-
kelijke opgave worden want het 
deelnemers veld in de Supersport 
is in 2016 weer ijzersterk. ‘’Het zal 
zeker niet makkelijk worden, maar 
we gaan ervoor’’, zo gaf Den Besten 
aan.

Jochem van den Hoek komt dit 
jaar voor het tweede jaar uit voor 
Performance Racing. Na het onver-
wachte stoppen van Frank Bakker 
aan het begin van het 2015 seizoen, 
kwam er een zitje vrij voor Van den 
Hoek. De coureur uit Werkendam 
kende een goede opmars in de loop 
van het seizoen. Dit resulteerde in 
een prachtige vijfde plaats in de 
eindstand. ‘’Een groot verschil met 
vorig jaar is dat we nu al een keer 
hebben gereden tijdens een test-
weekend op het Franse circuit van 
Croix Ternois. Hierdoor hebben we 
al wat kilometers kunnen maken’’ 
Gaf Van den Hoek aan. De Super-
bike coureur gaat met het team 
nog een uitdaging aan. Hij gaat dit 
jaar namelijk meerijden aan de be-
roemde en bekendste straatraces 
van de wereld. De Isle of Man TT. 
Jochem over dit avontuur: ‘’Vanaf 
dat ik begon met racen is het al mijn 
droom geweest om de TT van Man 
te rijden. Nu ik bij het Performance 
Racing team zit, heb ik de kans om 
deze droom waar te maken. Het 
team heeft de juiste mensen en 
kennis aan boord om dit avontuur 
samen met mij aan te gaan’’.

Men kan terugkijken op een ge-
slaagde teamprestatie. Het team 
gaat zich nu voorbereiden op de 
thuisraces in Hengelo op 30 april 
en 1 mei. Hier zullen de eerste 
twee races voor het IRRC worden 
verreden. U bent welkom tijdens 
de thuisraces op de Varsselring in 
Hengelo.

   

Alzheimer-afdeling zoekt vrijwilligers

REGIO - De afdeling Doetinchem 
en Omstreken van Alzheimer Ne-
derland is op zoek naar personen 
die in hun woonplaats als vrijwil-
liger willen opkomen voor de be-
langen van mensen met dementie. 
De bedoeling is dat lokale belan-
genbehartigers in hun gemeente 
dementie op de kaart zetten. De 
belangenbehartiger woont lokale 
bijeenkomsten bij, verwerkt schrif-
telijke informatie, komt op voor de 
belangen van mensen met demen-
tie en koppelt terug. De besprekin-
gen hebben vaak onder kantoortijd 

plaats en men is er gemiddeld een 
dagdeel per week aan kwijt. Als 
vrijwilliger van Alzheimer Neder-
land ontvangt men deskundigheid-
bevordering en onkostenvergoe-
ding. Verder is men op zoek naar 
personen die interesse hebben in 
een bestuursfunctie, voorlichting 
geven en PR behartigen. Wie inte-
resse heeft, kan contact opnemen.
   

 ■ 0620412665 ■ doetinchem@alzheimer-
nederland.nl

TOLDIJK - Op zaterdag 23 april 
wordt bij Boerderijwinkel AGF 
De Kruisbrink aan de Kruisbrink-
seweg 7 in Toldijk wederom een 
Achterhoekse Preuverie georgani-
seerd. Deze proeverij is overdekt 
en is geopend van 11.00 tot 17.00 
uur.

Deze dag laat de smaakpapillen 
trillen, als de verschillende streek-
producten worden geproefd. Kom 
ook gezellig langs en ervaar deze 
Achterhoekste streekproducten, 
waaronder de lekkerste puur en 
(h)eerlijk vers geperste (appel)
sappen, vers vlees van de barbecue 
van slager Franz Gerritschen, za-
den van vergeten groente van Van 
der Plancke, bak en kookmixen 
van de Kookmuts, weckproducten 
en honing van De Elsenhof Kil-
der. Buffelboerderij Arns uit Zeve-
naar laat mozzarella en buffeletta 
proeven, er zijn diverse mosterd-
soorten van Mosterdmakerij De 
Braakhekke, De Kruisbrink AGF 

Garritsen Toldijk heeft nieuwe 
versgeperste fruitsappen en volop 
zomerkoninkjes en asperges. En 
nog veel meer lekkers te proeven. 
De Achterhoekse Preuverij in Tol-
dijk is een initiatief van gastheer 
Dick Garritsen. Deelnemerd kun-

nen elkaar te versterken, zo meent 
hij. Door deze proeverij kunnen 
mensen kennismaken met de pro-
ducten uit deze streek. Het gaat 
om het ervaren van smaak. Bij 
AGF De Kruisbrink is ruime par-
keergelegenheid, toegang is gratis.

Achterhoekse Preuverie laat
smaakpapillen trillen

Duivenberichten 9 en 16 april
BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo. 

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 9 april stond voor de 
leden van P.V. de Koerier de eer-
ste wedvlucht van het jaar op het 
programma. De duiven moesten 
komen vanuit het Belgische Lom-
mel, door zestien liefhebbers zijn 
er in totaal 199 duiven ingezet. De 
gemiddelde afstand tot Zelhem 
zat rond de 113 km. Het start-
schot klonk om 11.00 uur en met 
een redelijk harde zuidwesten 
wind begonnen de duiven aan 
hun terugreis. De snelste duif is 
geklokt om 12.13.26. De uitslag 

van de top tien ziet er als volgt uit: 
A. Kamperman 1-2, J. Wassink 
3-8-9-10, F. Meijerman 4, H. Was-
sink 5, S. Niesink 6, H. Niesink 7.

Op zaterdag 16 april stond de 
tweede vitesse vlucht op het 
programma. De duiven moes-
ten komen vanuit het Belgische 
Tienen, door zestien liefhebbers 
zijn er in totaal 206 duiven inge-
zet. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem zat rond de 163 km. Het 
startschot klonk om 08.45 uur en 
met een harde zuidwesten wind 
begonnen de duiven aan hun te-
rugreis. De snelste duif is geklokt 
om 10.11.18, dat houdt in dat de 
duiven rond de 113 kilometer per 
uur vlogen huiswaarts! De uitslag: 
H. Wassink 1-8, A. Kamperman 2, 
J. Wassink 3-5-9, H. Niesink 4-6, 

G. Dijcker 7-10.

PV Vorden
Seizoen 2016 is weer gestart voor 
de duivenvrouw en -mannen van 
P V Vorden. 184 Duiven werden 
gelost in Lommel 120 km. De 
snelste duif behaalde een snel-
heid van 93 km/uur. Een goeie 
start was weggelegd voor D. J. 
Gotink. Hij pakte in de club de 
eerste en ook in de cc, zeven om-
liggende plaatsen, met een totaal 
van 1500 duiven.

Uitslag: D.J. Gotink 1-12-13, Ash-
ley Eykelkamp 2-8, P. Hendriks 
3-6-10, Roy Schipper 4-5-15-16-
17, T. J. Berentsen 7-11-18-20, 
Marc Tiemessen 9, H. B. M. Hoks-
bergen 14, Martijn Schuerink 19.

Werk van Mady Nijenhuis-Han. Foto: Kunst4daagse

Een eerdere Achterhoekse Preuverie bij De Kruisbrink in Toldijk. Foto: Liesbeth Spaansen

V.l.n.r.: Jochem v.d. Hoek, Joey den Besten en Marco Leerink. Foto Henk Teerink
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Deze week maken wij extra veel:

APPELFLEUREN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

voor 5.95van7.35

Heerlijk boterdeeg
 met appeltjes, abrikoosjes en 

bitterkoekjes spijs.

Duurzame verpakkingen besparen grondstoff en, energie en geld

Welke verpakking 
gooi ik waar weg?
Weet u in welke bak of zak u 

plastic, glas of een zuivelpak moet 

gooien? 

Op steeds meer verpakkingen vindt 

u de logo’s van de Weggooiwijzer. 

Hierop ziet u hoe u verpakkingen op 

de beste manier kunt weggooien, 

zodat zoveel mogelijk ervan kan 

worden gerecycled en hergebruikt.

Een ander handig hulpmiddel 

om uw afval te scheiden is de 

Recyclemanager. Deze geeft u direct 

het antwoord op de vraag in welke 

bak uw afval hoort, wanneer uw 

afval wordt opgehaald en waar de 

dichtstbijzijnde afvalbakken zijn in uw 

gemeente.

Meer informatie over de Weggooi-

wijzer en Recycle manager? Kijk op:

www.weggooiwijzer.nl en

www.recyclemanager.nl

Maak nu nog 
makkelijker 
een melding
Vraagt u zich ook wel eens af of 

een product kleiner of anders zou 

kunnen worden verpakt? Of heeft u 

een idee om een verpakking milieu-

vriendelijker te maken? Bijvoor-

beeld omdat u een verpakking te 

groot vindt? Of omdat u die moeilijk 

kunt scheiden bij het afval? 

Ga dan naar de website 

www.meldpuntverpakkingen.nl of

naar www.facebook.com/

meldpuntverpakkingen. 

U ontvangt binnen maximaal zes 

weken het antwoord op uw melding 

of vraag. Deze wordt ook op de 

website geplaatst. 

Dit gebeurt uiteraard anoniem: 

uw gegevens worden alleen 

gebruikt door het Meldpunt 

Verpakkingen bij de behandeling 

van uw melding. De gegevens 

worden niet verstrekt aan bedrijven 

en ook niet gepubliceerd bij uw 

melding op de website.

Nu ook via Facebook

/

Meer weten?
Het Meldpunt Verpakkingen is een 

initiatief van het Kennisinstituut 

Duurzaam Verpakken en wordt 

uitgevoerd door voorlichtings-

organisatie Milieu Centraal. 

Meer informatie vindt u op 

www.meldpuntverpakkingen.nl

Deze bus is maar voor de helft gevuld
Rachid (35 jaar) gebruikt de shake van het merk Natusor, maar ergert zich aan de 

half gevulde bus als hij de verpakking opent. “Het is een goed product, maar waar-

om zit er maar zo weinig in de verpakking, dat is toch niet nodig?”

“Vaak wordt er vanwege marketingredenen 

bepaald dat de verpakking er zo uit moet 

zien. Veel producten zoals waspoeder, 

potjes met pillen en dus ook shakes zitten 

in veel te grote verpakkingen. We leven 

in een consumptiemaatschappij waarbij 

grondstoffen worden uitgeput, het moet 

toch anders kunnen?” 

Rachid hoorde van een collega over het 

bestaan van het Meldpunt Verpakkingen 

en besloot een melding te doen over de 

verpakking van de zeewier shake. Het 

meldpunt stuurde de melding door aan 

Natusor, het bedrijf dat de shake op de 

markt brengt.

Natusor liet het Meldpunt Verpakkingen 

destijds het volgende weten: 

“We hebben na overleg met onze 

leverancier besloten om de verpakking 

aan te passen naar een kleiner formaat 

bus. Dit gebeurt op korte termijn, naar 

verwachting met een week of vier.” 

Het Meldpunt Verpakkingen heeft later 

contact opgenomen met Natusor, om 

te vragen of de aanpassing inmiddels 

is doorgevoerd. De organisatie heeft 

deze vraag positief beantwoord: “De 

hoeveelheid product is hetzelfde 

gebleven, maar de verpakking is op 

verzoek van het Meldpunt Verpakkingen 

en ook vanwege milieuredenen verkleind.”

Wat vindt Rachid van de reactie van 

Natusor? “Ik vond het in eerste instantie 

een vrij algemene reactie en ik vroeg 

me af of de verpakking inderdaad 

zou worden aangepast. Maar nu ik hoor 

dat de verpakking werkelijk is verkleind, 

vind ik dat een mooi resultaat.” Rachid 

vindt het meldpunt een echte aanwinst. 

“Het maakt de kans groter dat bedrijven 

de melding serieus nemen. Dat geeft 

mij meer vertrouwen dan wanneer ik 

de melding zelf bij het bedrijf neer zou 

leggen.” De shake verpakking was 

ergernis voor Rachid. “Nu ik weet dat het 

werkt, zal ik - als ik in de toekomst nog 

andere meldingen of vragen heb - het 

meldpunt zeker weer gebruiken.”

Denk mee over duurzame verpakkingen

Het doel van het Meldpunt Verpakkingen is 

om bedrijven te stimuleren om verpakkingen 

duurzamer te maken en de consument te 

informeren over verpakkingen en milieu. Op 

de website www.meldpuntverpakkingen.nl

kunt u terecht met vragen en ideeën over 

verpakkingen en milieu.

Het Meldpunt Verpakkingen wérkt
Het Meldpunt Verpakkingen ging in mei 2013 

van start. Tot nu toe ontving het Meldpunt 

Verpakkingen ruim 400 meldingen en bijna 

300 vragen van consumenten. Bijvoorbeeld 

van een consument die zich afvraagt waarom 

tandpasta tubes tegenwoordig ook in doosjes 

worden verpakt. Of iemand die vraagt 

waarom een chipszak met aluminiumlaag niet 

zo gemaakt kan worden, dat mensen deze ook 

gescheiden kunnen inleveren. Of ideeën om 

producten kleiner te verpakken, zoals potjes 

met vitaminetabletten, doosjes met drop en 

artikelen die via internet worden besteld.

Het Meldpunt Verpakkingen geeft deze 

meldingen door aan bedrijven. Zij geven 

daarop een reactie. Soms leggen bedrijven 

dan uit waarom ze juist voor deze verpakking 

hebben gekozen en hoe ze voldoen aan 

de regels voor het verduurzamen van 

verpakkingen. In andere gevallen laten 

bedrijven weten dat ze een idee van een 

consument heel goed vinden en dat ze 

de verpakking gaan aanpassen. En soms 

laten bedrijven weten dat ze een idee 

graag willen meenemen voor aanpassingen 

die ze in de toekomst gaan doen. Alle 

consumentenmeldingen worden samen met 

de reacties van bedrijven geplaatst op de 

website van het Meldpunt Verpakkingen. 

Op de website www.meldpuntverpakkingen.nl 

vindt u ook veel vragen en antwoorden over 

de milieubelasting van verpakkingsmaterialen 

en de manier waarop u verpakkingen het 

beste weg kunt gooien.

Meldpunt Verpakkingen:

Wist u dat alle Nederlanders samen per jaar zo’n 43 miljard verpakkingen 

openmaken? En dat u per dag gemiddeld zeven verpakkingen opent? Wat neer 

komt op 140.000 stuks in uw leven? Het maken van al deze verpakkingen kost 

veel grondstoffen en energie. Bovendien zorgen verpakkingen ook voor veel 

afval. Daarom is het belangrijk om verpakkingen zo te maken dat we ze kunnen 

vernieuwen, hergebruiken en recyclen. Op die manier kunnen veel grondstoffen 

worden behouden. Dat is goed voor het milieu en voor onze economie.



Schapen, honden en rock ‘n roll tijdens
Schaapscheerdersfeest Bekveld

BEKVELD - Op zaterdag 30 april en 
zondag 1 mei wordt het allereerste 
semi overdekte Schaapscheerders-
feest van de regio georganiseerd op 
het terrein van Recreatie- en Kin-
derboerderij Feltsigt. B en w van de 
gemeente Bronckhorst komt zater-
dag 30 april naar Bekveld om het 
evenement te openen. Het evene-
ment staat bol 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 
is het Schaapscheerdersfeest een 
zeer opvallend evenement.

Vanaf 10.00 uur zijn alle stands ge-
opend op het gebied van wol, wol-
technieken en alle andere schaap-
gerelateerde onderwerpen. Vanaf 
de opening staat het eten voor de 
bezoekers klaar in de culinaire zo-
ne. Deze afdeling wordt gevormd 
door een Islamitische keuken en 
een Hollandse keuken met daar-
omheen stands met wijnen, 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. Bezoekers kun-
nen plaatsnemen op het terras om 
het verschil in keukens te proeven 
en kunnen zich laten informeren 
over de bereidingswijze.
Nieuw deze editie is het schapen 
drijven met honden, dit wordt ver-
zorgd door Maaike en Rene Ver-
haar uit Hall. Dit schapen drijven 
gebeurt op een zeer interactieve 
manier, het publiek mag name-
lijk meehelpen de schapen in de 
goede weide te krijgen in samen-
werking met de honden. Ook wor-
den er spelletjes met de kinderen 
gedaan. Het schapen drijven zal 
op gezette tijden plaatsvinden. In 
de tussenliggende tijd kan er geno-
ten worden van hondentrainingen 
door hondenschool Consequent 

uit Toldijk. Er wordt getraind met 
pups en volwassen honden door 
middel van een uitgezet parcours 
met hindernissen. Rondom deze 
activiteiten is er de mogelijkheid 
het schapen scheren te bezichtigen 
in de daarvoor ingerichte, overdek-
te scheerarena. Deze arena is met 
tribunes ingericht om het scheren 
voor iedereen zichtbaar te houden.

Optredens
Zaterdag vanaf 11.00 uur zal er op-
getreden worden door countryzan-
ger Will Claase uit Den Helder met 
in zijn kielzog de countrylinedance 
groep de ‘Uuthoekers’ uit Baak en 
zondag door boerendans formatie 
‘De Iesselschotsers’ uit Steende-
ren, begeleid door een flink aantal 
harmonicaspelers. Niet erg Rock 
‘n Roll? Niets is minder waar, want 
de Rock ‘n Roll zoals we hem nu 
kennen is voortgekomen uit onder 
andere de countrymuziek en de 
boeren(dans) bevolking is (naar 
bleek later) de inspiratie geweest 
voor Normaal. Vanaf 14.00 uur zal 
een vijfmansformatie echte Rock 
‘n Roll brengen onder de naam 

Bekveld band 2.0. De bandleden 
zijn door heel Nederland geboren, 
maar wonen nu allen in Bekveld. 
De band wordt gevormd door Han 
Thie op bas (Drenthe), Richard Ol-
denhave op drums (Hengelo gld), 
Ron Elkenbout zang (Utrecht), An-
ke Koning gitaar en zang (Gronin-
gen), Marieke Enter backing vocals 
(Amsterdam) en Albert Janssen 
zang (Toldijk). Zij laten rocknum-
mers horen, Top2000 nummers en 
meer stevige muziek.

Het evenement wordt gehouden 
op zaterdag 30 april en zondag 1 
mei van 10:00 tot 18:00 uur aan de 
Bekveldseweg 5 te Bekveld (nabij 
Hengelo Gld.) en heeft veel neven-
activiteiten als oude ambachten, 
workshops, mobiele houtzagerij, 
patat/ijs/drinken en veel speelge-
legenheid tussen alle boerderijdie-
ren. Entree: 3 euro p.p. en parkeren 
is gratis. Meer informatie en route-
beschrijving zie de website of Face-
bookpagina.
   

 ■ www.feltsigt.nl

Seniorenconvent 
Bronckhorst
BRONCKHORST - Vrijdag 1 april 
vond het halfjaarlijkse overleg van 
het Seniorenconvent Bronckhorst 
met de gemeente in de persoon 
van wethouder Antoon Peppel-
man, plaats. De afvaardiging van 
het seniorenconvent bestond uit 
de heren Fred Midden (Vz.), Her-
man Lensink (Secr.), Louis van het 
Bolscher (Pnmr.), Wim de Lange 
(PR), Leo Rabeling en Hein Meurs.

Uit het seniorenconvent kwam 
naar voren dat er onduidelijkheid 
dreigt over het hoe en wat van de 
digitalisering. Globaal zijn er ten-
minste drie partijen die cursussen 
aanbieden op dit vlak, zoals Stich-
tingen Welzijn, Ouderenbonden 
en bibliotheken. Het zou naar de 
mening van het Seniorenconvent 
een goede zaak zijn als de ge-
meente op dit gebied coördine-
rend op zou treden. Wethouder 
Peppelman liet weten dat er plan-
nen zijn vanuit de gemeente om 
deze zaken nader te inventarise-
ren en waar nodig te stroomlijnen.
Het Seniorenconvent voelt dezelf-
de behoefte voor de relatie tussen 
ouderenbonden en welzijnsorga-
nisaties en maakte de wethouder 
attent op wrijvingen tussen die 
partijen. Ook hier gaf Peppelman 
aan dat wanneer na inventarisatie 
dubbelingen geconstateerd wor-
den, men hierover met elkaar in 
gesprek gaat om tot een oplossing 
te komen.

Het Seniorenconvent informeerde 
naar de ontwikkelingen op het 
terrein van de vraag naar levens-
loopbestendige woningen. De 
wethouder vertelde in antwoord 
daarop dat de woningcorporaties 
met dit onderwerp bezig zijn en 
dat de gemeente als uitgangspunt 
hanteert geen woningen te willen 
toevoegen. Peppelman: “Nieuw-
bouw vindt uitsluitend plaats 
wanneer daar sloop van een pand 
tegenover staat”. Verder bleek dat 
naar zogeheten ‘Blijversleningen’ 
(leningen voor woningaanpas-
singen, zodat langer thuis wonen 
mogelijk is) volgens de wethouder 
nog weinig vraag is.

Verder werd de stijging eigen bij-
drage Ziektenkostenverzekering 
nog naar voren gebracht, maar dit 
is een zaak van de Zorgverzeke-
raar en niet de gemeente.
Tenslotte kwamen in de rondvraag 
de perikelen rondom de ANBO 
aan de orde. Zo heeft ANBO Vor-
den zichzelf opgeheven en heeft 
een nieuwe vereniging in het le-
ven geroepen: Senioren Vereni-
ging Vorden, eenzelfde exercitie 
is inmiddels gaande bij de ANBO 
Zelhem en ook ANBO Hengelo/
Steenderen heeft te kennen gege-
ven dit vanaf 1 juli te gaan doen.

Het volgend halfjaarlijks overleg 
vindt plaats op donderdag 27 ok-
tober, 10.00 uur.

   

Meer aandacht voor groen nodig

BRONCKHORST - Binnenkort gaat 
de Raad van State beslissen of 
Rijkswaterstaat bomen en struiken 
in de uiterwaarden van de IJssel 
mag laten kappen. De enige par-
tij die hiertegen een beroepschrift 
indiende, is Vereniging Bomen-
belang Bronckhorst. Zij staat op 
20 april tegenover Rijkswaterstaat 
in de hoop nog een beetje groen 
te kunnen behouden. Rijkswater-
staat wil de uiterwaarden namelijk 
zo kaal mogelijk houden om de 
IJssel bij hoog water goed door te 
kunnen laten stromen.

Op vrijdag 15 april zijn een aantal 
boominspecteurs van Vereniging 
Bomenbelang samen met Bo-
menstichting Zutphen in de ge-
meente Bronckhorst monumen-
tale bomen gaan inspecteren om 
kennis te vergaren over de waarde 
van het bomenbestand in de ge-
meente en de noodzaak al dan 
niet onderhoud te plegen of bo-
men te vervangen. Intussen steekt 
Bomenbelang nogal wat tijd in de 
beoordelingen van de vele kap-
aanvragen in Bronckhorst, zo wil 
de vereniging de kastanjes bij het 
kerkhof in Voor-Drempt behou-
den. Het college van B & W wil alle 
kastanjes langs de Rijksweg weg-

halen. Bomenbelang stelt voor de 
bomen te ontdoen van het dode 
hout. Binnenkort vindt ook over-
leg plaats tussen de gemeente en 
Vereniging Bomenbelang over de 
toekomst van 50 Amerikaanse ei-
ken langs de Onderstraat in Bronk-
horst. Daarvan wil de gemeente er 
zes kappen. De andere 44 halen 
volgens de gemeente 2026 niet 
meer. Dit betekent dat nu al nage-
dacht moet worden over herplant.

Daarnaast betreurt Bombelang 
het feit dat er vaak kapaanvragen 
worden gedaan omdat ‘men last 
ondervindt van het blad’ en dat er 
na de kap van een boom vaak geen 
herplanting plaatsvindt (terwijl dit 
wel een voorwaarde is). Bomen-
belang bezit veel kennis over bo-
men en helpt graag. Verder is men 
bezig met een fietsroute langs 
monumentale bomen in Bronck-
horst, komt er een ledenwerfactie 
en vindt op 17 mei de jaarlijkse le-
denvergadering plaats. Voor meer 
informatie of lid worden, zie de 
website of neem telefonisch con-
tact op.
   

 ■ www.bomenbelang.nl 
(0575) 470 530

   

Bronckhorst Car Racing weer van start

BRONCKHORST - Na een jaar afwe-
zigheid staat dit jaar BCR (Bronck-
horst Car Racing) weer aan de 
start met de begin 2010 nieuw 
opgebouwde BMW 130 I Cup. 
Met dank aan diverse sponsoren 
is het gelukt om het grootste deel 
van het benodigde budget voor 
minimaal 7 raceweekenden bij 
elkaar te krijgen. Dit jaar wil BCR 
een serieuze gooi doen naar het 
kampioenschap in de Sportklasse 
van de Supercar Challenge. BCR, 
het door Harold Wisselink uit Zel-
hem opgerichte team, treedt dit 

jaar aan met een bijzonder sterke 
rijdersbezetting. Naast Harold zelf 
(o.a. Vice Kampioen NK Compact 
Cars 2000) doen Henk Tappel (o.a. 
meervoudig Kampioen NL Com-
pact Cars 1998 / 1999) en Toon 
Rutgers (o.a. meervoudig kampi-
oen Autovisie Caterham Academy 
2006/2008) mee.

Voor informatie en wedstrijden, 
zie de website.
   

 ■ www.supercarchallenge.nl

BRONCKHORST - Dat Bronckhorst 
een rijk verenigingsleven heeft met 
veel bevlogen vrijwilligers werd 
maandagavond 11 april prachtig 
zichtbaar. Op de uitnodiging van de 
Bronckhorster Uitdaging en de ge-
meente Bronckhorst kwamen meer 
dan 100 betrokkenen af! Centraal 
stond de vraag: hoe ziet het vrijwil-
ligerswerk van de toekomst eruit?

Verenigingen en stichtingen kun-
nen veel van elkaar leren; bijvoor-
beeld op welke manier je jongeren 
kunt betrekken en enthousiasme-
ren. En ook praktische zaken als 
vrijwillig maar niet vrijblijvend, 
verzekeren, intrinsieke motivatie 
en belonen kwamen aan bod. 

De jonge vrijwilligers van Flop-
house uit Toldijk waren duidelijk: 
het is leuk om te doen én je leert er 
ook nog eens veel van. Deze erva-
ring kwam eveneens terug in het 
enthousiaste verhaal van José Lu-
esink, voorzitter voetbalclub AZC 
uit Zutphen. Tijdens het interac-
tieve gedeelte van de avond kon-
den vrijwilligers - wat doorgaans 
vooral bestuursleden zijn - ideeën 
en beelden met elkaar uitwisselen. 
Er kwamen waardevolle gesprek-
ken tot stand en vooral ontstond 
het besef dat samenwerking, vra-
gen durven te stellen en anders 
denken dé sleutels zijn voor de 

toekomst. Ter plekke waren er zelfs 
meerdere organisaties die ontdek-
ten dat ze elkaar in de praktijk heel 
goed kunnen versterken. Op dit 
moment inventariseren de Bronck-
horster Uitdaging en gemeente 
Bronckhorst de uitgesproken be-
hoefte. Deze avond krijgt dan ook 
zeker een vervolg. Om van elkaar te 
kunnen blijven leren werd tijdens 
de VrijwilligersTOP een speciale 
Bronckhorster Talking-Stick geïn-
troduceerd. De vereniging of stich-
ting die deze stok in handen heeft 
is aan het woord op Radio Ideaal én 

in het Contact. Na een week wordt 
de Talking-Stick doorgegeven aan 
de volgende. Op die manier blijven 
we ideeën en beelden uitwisselen 
voor de toekomst van het vrijwil-
ligerswerk in Bronckhorst. Flop-
house krijgt de Talking-Stick als 
eerste in handen. Wie volgt? 

Volg de Bronckhorster Uitdaging 
op Facebook en Twitter of kijk op 
de website.
   

 ■ bronckhorsteruitdaging.nl

Vrijwilligers-TOP werd een TOP-avond

Aantekeningen vrijwilligers-TOP in cartoonstijl. Afbeelding: PR

Het schapen scheren is te bezichtigen in de daarvoor ingerichte en overdekte schee-

rarena. 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.

Werkvoorbereider/Calculator m/v

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie waarin jij 
gestructureerd te werk kan gaan? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als werkvoorbereider/calculator werk je offertes uit. Wanneer de 

offertes orders worden voer je deze in en verdeel je het werk over 

de betreffende afdelingen. Je begeleidt het product van begin tot 

eind. Het werk bestaat voornamelijk uit digitaal papierwerk. Hierbij 

is het belangrijk dat je gestructureerd en netjes te werk gaat. Je 

werkt samen met een team van werkvoorbereiders, en je hebt 

nauw contact met de productiemedewerkers.

Meewerkend voorman m/v

Ben jij een kartrekker en op zoek naar net dat beetje meer 
in de productie? Dan zoeken we jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als assemblagemedewerker assembleer je elektrotechnische pro-

ducten aan de hand van een tekening. Je geeft de directe aanstu-

ring aan vijf collega’s en je werkt zelf dagelijks mee. Je zorgt ervoor 

dat de producten voldoende kwaliteit  hebben en hiervoor voer je 

diverse controles uit. Jij behoudt het overzicht en verdeelt het werk 

onder je collega’s.

Junior Plaatwerker m/v

Ben jij gek op het opknappen van beschadigde auto’s en 
sta jij aan het begin van je carrière? Dan zoeken wij jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Voor onze klant, een allround autobedrijf dat dealer is van diverse 

automerken, zoeken wij een gedreven en leergierige plaatwerker. 

Op de afdeling schadeherstel werk je in een team van zes mensen 

aan het herstellen van autoschade. Jij richt je op het uitdeuken 

van het carrosserie, het chassis en andere onderdelen. Je bent 

behendig met het richten van naden op de richtbank. Ook houd 

je je bezig montagewerk en het op- en afbouwen van auto’s. Voor 

deze functie zijn we op zoek naar iemand met enkele jaren werk-

ervaring, of iemand die nog bezig is met de opleiding tot schade-

hersteller. Bij voorkeur heb je al een paar jaar werkervaring, of zit 

je minimaal in het tweede leerjaar van je opleiding. De perfecte 

kandidaat voor deze functie is leergierig en heeft een open en 

nuchter karakter. Het gaat om een fulltime functie met direct een 

contract bij de opdrachtgever.

Grafisch Vouwer m/v

Ben jij vouwer die kan werken met grote vouwmachines?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze functie bedien je zelfstandig een Heidelberg KH-82 vouw-

machine. In deze technische functie ben je verantwoordelijk voor 

het machinaal vouwen van diverse producten. Je stelt de machine 

volgens de voorschriften in en bedient de machine tijdens het 

vouwproces. Daarbij controleer je of het vouwen goed verloopt.

Allround Productiemedewerker m/v

Is de afwisseling productie-, magazijn- en kantoorwerk 
jou ideale mix?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
De eerste maanden ben je fulltime aan het werk als productie- en 

magazijnmedewerker. Binnen het kleine team assisteer je collega’s 

die bewerkingen uitvoeren als snijden en 

gieten van het eindproduct. Jij zorgt ervoor 

dat je collega’s door kunnen gaan met dit 

proces. Je zorgt ervoor dat grondstoffen vol-

doende aanwezig zijn. Maakt mallen gereed 

en plaats en haalt deze uit de ovens. Ook het 

met de hand stralen van het (eind)product 

is een taak die voorkomt. Logistieke taken 

zijn: ontvangst goederen, uitgaande goederen 

verzendklaar maken en orderbonnen maken. 

Onze opdracht gever wil vooruit. Hierdoor 

gaat de directeur meer op klantenbezoek. Jij 

wordt op termijn ook verantwoordelijk voor het 

uitwerken van offertes en het afhandelen van 

klanten vragen.

Welgro is een gezond bedrijf met ruim 125 medewerkers. Welgro fabriceert al tientallen jaren 
bulkwagens voor veevoeders, meelproducten, granen en poedervormige stoffen. Welgro 
produceert in eigen huis. Ze verzorgen het gehele traject:  van het ontwerp op de CAD-afdeling 
tot en met het spuiten, het aanbrengen van logo's en de aftersales. Welgro staat voor 

maatwerk; specifieke klantenwensen maken elke opdracht uniek.

MEDEWERKER OPBOUW/ CARROSSERIEBOUWER M/V 
Omschrijving

In deze functie ga je volgens tekeningen en werkopdrachten verschillende componenten  assembler-

en tot het eindproduct; een op klantwens gemaakte bulkwagen. Je werkzaamheden bestaan uit het 

opbouwen, lassen  en samenstellen van de bulkwagen. Van een kale romp tot het assembleren van een 

compleet voertuig.  

Functie-eisen
Je hebt een afgeronde metaalopleiding op niv. 2/3. Je hebt laservaring en diploma's mig/mag lassen 

op minimaal niv. 2 en je hebt enkele jaren werkervaring in de carrosseriebouw. 

MEDEWERKER TANKBOUW M/V
Omschrijving

In deze functie ga je verschillende aluminium plaatdelen samenstellen, hechten en aflassen tot een 

klantspecifieke tank volgens tekening/ werkopdracht. 

Functie-eisen
Je hebt een afgeronde metaalopleiding op niv. 2/3. Je hebt enkele jaren laservaring en diploma's 

mig/mag lassen op minimaal niv. 2. Ervaring met het lassen van aluminium is een vereiste. 

Solliciteren
De werving voor deze vacatures is uitbesteed aan Euro Planit Personeelsdiensten. Heb je interesse of wens je 

meer informatie dan kun je contact opnemen met Ingrid Olivier, tel: 0575 - 55 55 18 of i.olivier@europlanit.nl.

EURO PLANIT IS VOOR WELGRO 
IN GROENLO OP ZOEK NAAR 
ECHTE VAKMENSEN!

Wie aan bouwen, verbouwen of renoveren denkt, komt vanzelf terecht bij Bouwcenter HCI. 
Voor Bouwcenter HCI gevestigd in Hengelo Gld. zijn wij per direct op zoek naar een ervaren: 

VERKOOPLEIDER BOUWSHOPS M/V 
Omschrijving

Voor deze uitdagende functie zijn wij op zoek naar een verkoopleider met (leidinggevende) ervaring, de 

juiste sales competenties en een ondernemende persoonlijkheid. Iemand die commerciële slimheid 

combineert met veel mensen- en marktkennis. Iemand met een duidelijke eigen visie op de markt en die 

deze weet om te zetten in concrete kansen en mogelijkheden. In de functie van Verkoopleider bouwshops 

ben je verantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten van 4 shops. In deze functie geef je direct leiding aan 

de baliemedewerkers (5 FTE) op de standplaats in Hengelo Gld. en indirect aan de baliemedewerkers (8 

FTE) op de vestigingen in Elst, Ulft en Zevenaar en een aantal weekend /oproepkrachten. In deze functie 

werk je intensief samen met de formule manager van de inkoop organisatie waar Bouwcenter HCI bij is 

aangesloten en je rapporteert aan de directeur. Speerpunten in de functie:  je bent verantwoordelijk voor 

de bedrijfsstrategie en -doelstellingen van de shops en vertaald deze naar een regionale verkoopstrategie 

en meerjarenplan. Je bent verantwoordelijk voor het vergroten van omzet, afzet, rendement en 

marktaandeel. Je gaat het salesteam van de shops resultaatgericht aansturen en coachen m.b.t. de 

vastgestelde doelstellingen en K.P.I.'s.  Daarnaast maak je projectafspraken met klanten en leveranciers en 

ben je verantwoordelijk voor het assortiment en voorraadbeheer. Je werkt regionaal in het werkgebied 

Overbetuwe/Liemers/Achterhoek.

Functie-eisen
Je beschikt over een afgeronde, relevante MBO+/HBO-opleiding, aangevuld met min. 5 jaar commerciële 

ervaring en min. 5 jaar leidinggevende ervaring. Je hebt ruime verkoopervaring in de Nederlandse retail 

of B-2-B markt en kennis van het assortiment afbouwmaterialen en gereedschappen. Ervaring met 

bouwmarkten geniet hierbij een sterke voorkeur. Je kunt op verschillende niveaus en met verschillende 

doelgroepen goed communiceren. Ook beschik je over de volgende competenties; klant-, markt- en 

resultaatgerichtheid, doorzettingsvermogen, creativiteit, analytisch vermogen en overtuigingskracht.

Solliciteren
De werving voor deze vacature is uitbesteed aan Euro Planit Personeelsdiensten Heb je interesse of wens je meer 

informatie dan kun je contact opnemen met Ingrid Olivier, tel: 0575 - 55 55 18 of i.olivier@europlanit.nl.

EURO PLANIT ZOEKT VOOR BOUW-

CENTER HCI IN HENGELO GLD. EEN 

VERKOOPLEIDER BOUWSHOPS  M/V

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

VLOOIENMARKT
DIDAM 

Zondag 8 mei
10.00 - 17.00 uur

 MARKTHAL
 Marktplein 3

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

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

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

Tandprotheticus

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

Hospice Zutphen

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

Tandarts:

23 - 24 april, P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Vorden, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
voor meer informatie.

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 24 april, 10.00 uur, 
voorganger: ds. Henk Westerink uit Vorden.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 24 april, 10.00 uur, voorganger: ds. Jan Kool.
Collecten: 1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eredienst en kerkmuziek.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 24 april, 10.00 uur, ds. Deddie van Alphen, Warnsveld.

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 23 april, 17.00 uur, Eucharistieviering, 
vg. pastoor H. Scheve. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 24 april, 9.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. diaken A. Bos. 

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.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhausen, 
tel (0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 
16.
   
Gezocht scholier / stagiaire, 16 
- 18 jaar, voor tuinonderhoud. 
Buitengebied Vorden, tel. 0575 
556456 mob. 06 54397579.
   
KIPPENMESTKORRELS het bes-
te voor uw gazon,groente,fruit 
en siertuin per zak 5 euro 6 zak-
ken (90 kg) 25 euro Morsdijk 2 
Ruurlo 06-12 97 15 03.
   
Te koop: Miele afwasmachine 
type G4300SCBW. Tel. 0314-
631647.
   
Boerderijwinkel Groot Branden-
borch met (h)eerlijk vlees, zui-
vel en groente, veel van eigen 
erf.Ma, woe, en vrij. van 10-16 
uur en za. van 10-14 uur Bran-
denborchweg 1, Vorden.
   
FRITS SPITS maandagavond 25 
april bij Bakker in Vorden. Kaar-
ten 10€ bij Bruna Vorden en 
€12,50 aan de zaal, open vanaf 
19.30 uur. Meer info bij Bruna 
Vorden of www.cultuurfonds-
vorden.nl.
   
Te huur per 1 Mei. In het cen-
trum van Vorden. Mooi ruim 
Appartement voorzien van 2 
slaapkamers. Adres: Kerkstraat 
13 B te Vorden. Meer informatie, 
bel met 06-54 26 72 23 of 06-83 
32 39 22.
   
Kringloop de Boedelhof, Enk-
weg 17b in Vorden. Di. t/m vrij. 
9.00-17.00 uur, zat. 9.00-16.00 
uur. Laatste zaterdag v/d maand 
magazijnverkoop. Inboedels, 
huisraad, bruin en witgoed als 
ook gewoon elektrische app. 
(heel of defect), kleding, boe-
ken en speelgoed kunt u bij ons 
inleveren of op afspraak laten 
ophalen. Tel. 0575-555456.
   
Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboe-
dels. Verzamelhuis Warnsveld, 
Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 
19.

   
Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) van 
09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht voor 
een groot assortiment meubels, 
kleding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, boe-
ken enz. Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tij-
dens openingstijden of d.m.v. 
een telefonische afspraak (06-
44629049) of email: vcdewerf@
gmail.com. Tevens kunt u via 
ons telefoonnummer een af-
spraak maken voor het ophalen 
van spullen.
   
Heeft u last van ratten, mollen, 
mieren of ander ongedierte? Bel 
Don Veenhuis 06-10499025.
   
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. 
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08. 
Alleen op afspraak.
   
Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   
T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/mo-
tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 
per m2. 0545-472574 of 06-
12300129.
   
Op Koningsdag isonze beel-
dentuin en ons klein beeld-
houwatelier open gesteld van 
11.00 uur tot 16.00 uur. Polweg 
3 Wichmond.Welkom.Tel. 06 
41719913.
   
Zaterdag 23 april vanaf 09.00 
uur de jaarlijkse GROTE ROM-
MELMARKT bij de Andreaskerk, 
Tuinstraat in Brummen. Meer 
dan 50!! kramen met o.a. schil-
derijen, boeken, antieke spul-
len, oliebollen, groot assorti-
ment planten etc. Kortom: Voor 
ieder wat wils. Bezoek onze 
website voor meer info: www.
andreasmarktbrummen.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

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 20 april Champignonsoep/Gevulde kipfilet met spinazie 
en roomkaas met aardappelen en groente

Donderdag 21 april Boeuff Bourgignon met aardappelkroketten en 
groenten/verse fruitsalade met slagroom 

Vrĳdag 22 april Tomatensoep/Kabeljauwfilet met mosterdsaus 
aardappelen en groenten

Zaterdag 23 april Kip saté met pindasaus, nasi en rauwkostsalade
 Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)
Maandag 25 april    Gesloten
Dinsdag 26 april      Wiener schnitzel met frietjes en rauwkostsalade/

Ĳs met slagroom

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

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

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



in Bekveld 
nabij Hengelo (Gld)

10.00–18.00 uur

www.feltsigt.nl

SCHAAP
SCHEERDERS

FEEST30
APRIL

1
MEI

+

Speciaal voor dit evene-
ment hebben wij een scha-
penvlees menukaart opge-
steld voor de bezoekers in 
onze Hollandse keuken op 
het terrein van kinderboer-
derij Feltsigt. 

Deze Hollandse keuken is 
overdekt met aansluitend 
een terras in de buiten-
lucht waar gegeten kan 
worden. 

Deze opstelling geeft echt 
het buitenleven gevoel op 
zijn Hollands. De menu-
kaart zal bestaan uit meer-
dere lamsvlees gerechten 
geserveerd met groentes, 
salade’s en harsjes met 
aardappelpuree. Vooraf 
reserveren is mogelijk door 
te bellen met ons 
(0314) 64 13 92.

iekink 10
7255 XR Hengelo Gld.

bv

BOUWEN

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Anno 1879

Ook voor advies voor uw onderhouds- en/of restauratieplan

modern - karakteristiek - historisch
Erkend Restauratie

Bouwbedrijf

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Dierenartsen
praktijk

Zelhem-Halle B.V.
Doetinchem-Zelhem
Varsseveld-Zelhem

www.dierenartsenpraktijkzelhem.nl


