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op kampioenschap

Wolter Ziggers:
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HIP-PIQUE Horse Event is een initi-
atief van Dressuurstal Seren te Vor-
den, Cavaletti Ruitersport Speciaal-
zaak te Ruurlo en Stal Aris van Ma-
nen te Brummen. Deze eerste editie 
wordt meteen groots aangepakt met 
een bijzonder divers programma. 

Modeshow Cavaletti ruitersport
Ruitersport speciaalzaak Cavaletti, 
gevestigd aan de Dorpsstraat 33 in 
Ruurlo houdt deze avond een ver-
rassende modeshow. Ook verloot Ca-
valetti diverse producten van onder 
andere Petrie rijlaarzen, TRUST, Equi-
line, en Stubben.

Topamazone Adelinde Cornelissen
Niemand minder dan topamazone 
Adelinde Cornelissen komt tijdens 

deze eerste editie naar het evenement 
net buiten Vorden toe. De winnares 
van een bronzen en zilveren medaille 

tijdens de Olympische Spelen van 
2012 in Londen verzorgt diverse cli-
nics, onder andere met jong talent en 
zal afsluiten met een geweldige kur 
op muziek.
De showavond bestaat verder uit een 
open verkoop van geselecteerde dres-
suur-, springpaarden en veulens en 
een demonstratie met goedgekeurde 
hengsten. Hierin zal Stal Aris van 
Manen onder meer zijn Gelderse top-
hengt Alexandro P showen. “Kortom 
een showavond om niet te willen 
missen!” 

Knallend feest
DJ Jule zal de avond met een knallend 
feest tot na middernacht afsluiten.

Entree gratis – HIP-PIQUE Horse Event (showavond bij dressuurstal Seren te Vorden)

Hip-Pique Horse Event met Adelinde Cornelissen

Vorden - Het belooft een onver-
getelijke avond te worden op het 
complex van dressuurstal Seren 
aan de Schuttestraat 10 in Vor-
den. Het HIP-PIQUE Horse Event 
op 25 mei biedt de bezoeker een 
geweldige showavond met een 
open verkoop van paarden, de-
monstraties, diverse stands en 
een spetterende modeshow. Ook 
topamazone Adelinde Cornelis-
sen verzorgt diverse clinics. De 
deuren gaan om 18.30 uur open 
en de show start om 19.00 uur. De 
toegang is gratis.

Topamazone Adelinde Cornelissen verzorgt op zaterdag 25 mei diverse clinics tijdens het HIP-PIQUE Horse Event dat voor de eerste keer 
in Dressuurstal Seren aan de Schuttestraat 10 in Vorden zal worden gehouden.

De rit met een lengte van circa 70 kilometer is uitgezet door Jan Luiten en 
Erik Kleinreesink. Afhankelijk van de ervaring kan men in verschillende 
klassen deelnemen. Voor de beginners is er de C- klasse. De start is vanaf ’t 
Kontaktpunt (clubhuis van de Graafschaprijders) aan de Eikenlaan 2a in het 
buurtschap Kranenburg. Voor meer info zie: www.vamc.nl

V o o r j a a r s r i t  V A M C
Vorden - VAMC De Graafschaprijders organiseert op zondag 26 mei 
een oriëntatie-puzzelrit voor auto’s.

“Nu kan het nog, maak nu die origi-
nele of artistieke foto van ons dorp!” 

Om in aanmerking te kunnen ko-
men voor publicatie tijdens de 
unieke presentatie dienen de JPG-
bestanden minimaal 1MB groot te 
zijn.

Vorden - Het dorp staat nu op 
zijn kop. Overal is bedrijvigheid. 
Het moet eerst slechter worden 
om er straks een mooier dorp 
voor terug te krijgen. 

De stichting in oprichting Van 
Vorden voor Vorden daagt ieder-
een uit om mee te werken aan 
een fotopresentatie waarmee, als 
alles achter de rug is, terugge-
keken kan worden op de veran-
deringen die het dorp nu onder-
gaat.

Oproep voor fotopresentatie

‘Maak foto’s van het 
veranderende Vorden!’
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Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575)  55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie:
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Dhr. A. Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de  
Auteurswet als het databankrecht. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de  volledige 
inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.

! nnp

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

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
25 - 26 mei J.H.H. de Lange, Lochem (0573) 25 43 57.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 

(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 

die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördina-

tor: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Administratief 

medewerker: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 

Ouderenadviseur: Wilma Berns.

Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 

vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek op 

afspraak, tel. (0575) 55 31 59 of (06) 22 92 96 30 

E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. bel-

len of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten 

Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 

reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 

27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, gespeci-

aliceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. 

KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag 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, Lichaams- ge-

richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 

Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.marlies-

meenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 32 zorg-

verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts niet 

nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 26 mei, 10.00 uur, ds. J. Kool.

19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt”, ds. M. Kooi-

stra, Aalten.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 mei 10.00 uur, ds. H. de Haan, Den Ham.

19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt”, ds. M. Kooi-

stra, Aalten.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 26 mei 10.00 uur, ds. Bos, Doetinchem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 mei 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester J. van der 

Meer.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 mei Geen viering, i.v.m. Vormsel in Baak.

Zondag 26 mei 10.00 uur, Woord- en communieviering, Groep 2, 

m.m.v. Koorleden.

Weekenddiensten

Hollandse aardbeien klasse 1
500 gram € 2.99

 2 bakken voor € 3.50
De mooiste en lekkerste
AA asperges 500 gram € 2.99
Grote zoete galia meloen  € 1.98
Sappige mandarijnen
zonder pit 12 + 4 GRATIS € 2.99
Huisgemaakte aspergesoep
 2 à 3 personen € 4.98

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 25 mei.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Vlaai van de week
Verse aardbeienvlaai 
 6-8 pers. € 8,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor  € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Klumpkeskoek 6 stuks € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 21 mei t/m za. 1 juni

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 22 t/m 28 mei
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 22 mei
Groentesoep / Boeuf stroganoff met aardappelkroketjes en 
groente.

Donderdag 23 mei
Varkensmédaillons met champignonsaus, aardappelen en 
rauwkostsalade / Vlaflip.

Vrijdag 24 mei
Bosuiensoep / Victoriabaarsfilet op Oosterse wijze met rijst en 
groente.

Zaterdag 25 mei (alleen afhalen / bezorgen)
Saté van kipfilet met pindasaus, frites en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom.

Maandag 27 mei
Uiensoep / Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauwkostsalade.

Dinsdag 28 mei
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom.

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

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



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

T. 06 - 41 83 85 00

Marion Polman
Persoonlijke
uitvaart begeleiding

www.marionpolman.nl

 06-55916250T

uitvaart info middag
9 juni
IJsselpaviljoen Zutphen

van 1 tot 5 uur.

gratis toegang.

kijk voor uitgebreide informatie op

20 exposanten met een gevoel voor de uitvaart

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

 

Leer van gisteren
Droom van morgen
Leef vandaag

 

Heden overleed zacht en kalm mijn vader, schoonvader
en onze opa

Stef Bokstart
weduwnaar van  Annemie Bokstart - Huisman

in de leeftijd van 78 jaar.
 

Rob en Petra
Romy
Milou
Fleur
 

Vorden, 15 mei 2013
Correspondentieadres:
Braamkamp 31
7206 HB  Zutphen
 

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij houden u al 50 jaar mobiel

i.p.v. kaarten

Zaterdag 1 juni bestaan we exact 50 jaar
en dit vieren we graag samen met u

tijdens een receptie in onze showroom.

UITNODIGINGZaterdag 1 juni a.s.van 14.30 tot 17.00 uur. Rondweg 2, Vorden

Kappers-actie



DIVERSEN

RELATIETE KOOP

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

“EL ENCUENTRO”
- cursussen SPAANS
 les in kleine groepen of privé.
- start intensieve cursus: week 23
- gratis : 27, 28 mei
- start reguliere cursussen: week 38

ook:
- 
- (beëdigde) vertalingen:
 Spaans-Nederlands en 
 Nederlands-Spaans

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl
emilia@el-encuentro.nl

0575-571946/
06-44192544

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

Herkenning? Dan is een basiscur-
sus communicatie met als middel 
NLP iets voor jou. De cursus wordt 
op 5 woensdagavonden gegeven 
van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Tijdens de cursus ga je ervaren 
hoe jij op een ander overkomt en 
hoe jij verbaal en non-verbaal een 
ander effect in je omgeving kunt 
creëren. Hoe de ander op jou re-
ageert is vaak het effect van jouw 
communicatie. Hoe het komt dat 
jouw boodschap bij de een wel en 
bij een ander niet goed overkomt, 
komt uitgebreid aan de orde.

Werk je met mensen, ongeacht 
of dit in de gezondheidzorg, het 
bedrijfsleven of het onderwijs is, 
dan kan deze cursus je veel ople-

veren. Ook kan 
het je in je rol 
als ouder in-
zicht geven in de manier waarop 
jij met jouw kinderen omgaat. En 
als je even geen werk hebt kan 
het je helpen om datgene waar jij 
naar toe wilt, duidelijk voor jezelf 
en daardoor ook voor anderen te 
krijgen.

Nieuwsgierig geworden? Geef je 
op voor de gratis informatieavond 
op woensdag 5 juni 2013 in Ons 
Huis, Beukenlaan 39, 7255 DM 
Hengelo (Gld). Aanvang 19.00 uur. 
Aanmelden voor de informatie-
avond kan telefonisch:
Truus Ordelman
Tel. 0575 572 350
of via mail: info@havital.nl

Hoe komt het dat mijn boodschap niet over-
komt? Hoe komt het dat ik de goede woorden 
niet kan vinden of heel veel vertel maar weinig 
zeg? Hoe krijg ik een betere balans tussen werk 
en privé? Hoe kom ik van denken naar doen?

Nieuw in Hengelo (Gld): basis-
cursus communicatie (NLP)

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

IEDERE DAG

MEI

KUNSTAGENDA VORDEN

Notariskantoor Hulleman
Dokter C. Lulofsweg 2a, 7251 XP Vorden 

0575 - 552220      www.notarishulleman.nl

Notariskantoor Hulleman
P R E S E N T E E R T
De nieuwe regels in de AWBZ
Is de verhoogde bijdrage ook voor u van 
toepassing?
- Moet u zich zorgen maken of niet?
- Wat is er aan te doen?
- Hoe zit het met de eigen woning?

Kom naar de gratis lezing (met koffie) die notaris Gertjan 
Hulleman uit Vorden hierover geeft. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het  aanvaarden 
van erfenissen en de gevolgen daarvan.

Wanneer en waar
Donderdag 6 juni 2013 om 20.00 uur in hotel-café-
restaurant De Gravin van Vorden aan de Stationsweg 
24 te Vorden. U kunt zich opgeven via ons emailadres: 
hulleman@notarishulleman.nl of bel met ons kantoor: 
0575-552220

Vol is vol. 
Bij grote belangstelling organiseren we een extra avond.

Mensen met huisdieren gaan doorgaans 
minder vaak naar de huisarts en heb-
ben minder last van stress. Huisdieren 
zijn dan ook goed voor de gezondheid. 
Echter, mensen kunnen ook ziek worden 
van hun huisdier. Infectieziekten die van 
dier op mens kunnen overgaan noe-
men we zoönosen. De overdracht kan 
op verschillende manieren plaatsvinden, 
zoals krab- en bijtwonden, maar ook 
door parasieten. De aanwezigheid van 
een huisdier is dan ook niet altijd nood-
zakelijk om een infectie op te lopen! 
Ondanks dat veel aandoeningen door 
preventieve maatregelen als vaccineren 
nauwelijks meer voorkomen, zijn nog 
steeds ziekten waarmee we in aanra-
king kunnen komen.
Op  om 20:00 uur 
geven Ing. M.J. Hoos en Ing. J.W. van 
de Geer van Novartis Animal Health 
een lezing over ziekten bij de mens, 
die veroorzaakt kunnen worden door 
parasieten bij hond en kat. Bent u ook 
benieuwd? Kom dan langs op deze infor-
matieve avond! Deelname is gratis.

Honden communiceren met soort-
genoten en mensen door middel van 
lichaamstaal. Oren, staart en mimiek 
spelen hierbij een grote rol. Veel proble-
men ontstaan doordat lichaamstaal niet 
goed begrepen wordt. Want is een kwis-
pelende hond wel vrolijk en vriendelijk? 
Is een hond die gromt nou dominant? 
Wat vertelt mijn hond nu werkelijk?
Op  om 19.30 uur 
geeft kynologisch gedragstherapeut 
Miriam Kafoe, van hondengedragsthera-
pie LEF, een lezing over gedrag en com-
municatie bij honden. Kosten bedragen 
€ 2,50 p.p.

De lezingen vinden plaats op onze 
hoofdkliniek te Vorden. Aanmelden kan 
telefonisch: 0575-587880 of via het 
contactformulier op onze site www.
degraafschapdierenartsen.nl.

Per 1 mei hoofdlocatie Vorden op vrij-
dag en zaterdag langer open!

Ook voor het vaccineren van uw huis-
dier kunt u nu op zaterdag terecht! 

Voor meer informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

0575-587888

0575-587877

0575-587870

Open tuin “Hof te Ruurlo” De

komende zomer stellen wij

onze tuin weer open voor

publiek. Het is een  veelzijdige

tuin met o.a. ruim 400 soorten

Hosta. Open op 24 mei 's

avonds vanaf 18.30 uur. Verder

26 mei, 8, 22 en 23 juni. Steeds

van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Voor de latere data en meer info

kijk op www.hofteruurlo.nl

Borculoseweg 40 in Ruurlo,

naast de molen “Agneta”t

Weduwnaar heeft genoeg van 

het alleen zijn en is opzoek 

naar een eerlijke vrouw (50+ 

of 50-) om samen de positieve

kanten van het leven te zoe-

ken. Reageren liefst met foto

(op ere woord terug)  Br.o.nr

334, Postbus 22, 7250 AA

Vorden.

-

Van 25 mei tot eind au-
gustus kunnen belang-
stellenden verspreid over 
kasteeltuin, vijvers, moes-

tuin en weide, genieten 
van het werk van 18 kun-
stenaars. Er is een flyer 
aanwezig met informa-
tie over de geëxposeerde 
kunstwerken. Uiteraard 
is de kunstwandelroute te 
combineren met andere 
natuurwandelroutes over 
het eeuwenoude land-
goed, even bijkomen op 
het terras van het koets-
huis met uitzicht op de 
moestuin, of een bezoek 
aan de brasserie in het 
Koetshuis. De kunstwan-
delroute is gratis, mede 
dankzij een bijdrage van 
de gemeente Bronckhorst.

Kunstwandelroute 
Kasteel Hackfort
Vorden - In het ka-
der van Kunst bij het 
Kasteel organiseert 
de Stichting Kunst en 
Cultuur Bronckhorst, 
in samenwerking met 
kunstenaarsnetwerk 
het Web, de Keuken 
van Hackfort en Na-
tuurmonumenten, een 
kunstwandelroute in 
het idyllisch landschap 
rondom kasteel Hack-
fort.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Wolters Ziggers, voorzitter van de 
Stichting In de Dennen: ‘Wij zijn 
verheugd dat het college vertrou-
wen heeft in de wijze waarop wij 
het zwembad in de toekomst willen 
exploiteren. Het college onderkent 
hiermee de jarenlang uitgestelde 
investering in de renovatie van de 
kleedruimtes en de nieuwbouw van 
het entreegebouw, die beide nood-
zakelijk zijn voor een gezonde toe-
komst. 
De renovatie en nieuwbouw han-
gen nauw samen met het plaatsen 
van zonnecollectoren en -panelen 
die het zwembad nagenoeg ener-
gieneutraal maken. Daarnaast zien 
wij het voorstel van het college als 
een steunbetuiging voor de huidige 
exploitatie van ons zwembad dat 
dankzij de trouwe inzet van perso-
neel en vrijwilligers veruit de meeste 

bezoekers en de minste subsidie bin-
nen Bronckhorst ontvangt’, zo zegt 
hij. ‘Voordat wij het door het college 
voorgestelde bedrag kunnen inves-
teren, zo merkt Wolter Ziggers ver-
der op, ‘ moeten wij jammer genoeg 
eerst nog een lopende lening aflos-
sen en een reserveringspost voor 
groot onderhoud in onze begroting 
opnemen (totaal bijna €230.000, -). 
Deze reserveringspost was tot op 
heden niet nodig omdat de financie-
ring van In de Dennen al 75 jaar lang 
is gebaseerd op het afsluiten van le-
ningen. Zodra geld nodig was voor 
onderhoud of renovatie van gebou-
wen ging In de Dennen een lening 
aan. De rente en aflossing en het 
jaarlijkse exploitatietekort werden 
vervolgens afgedekt door subsidie 
van de gemeente’, aldus Wolter Zig-
gers.

In de Dennen kan zich met het door 
het college beschikbaar gestelde be-
drag de eerste 5 jaar redden. ‘Echter 
daarna is de exploitatieopzet voor de 
lange termijn niet robuust. Al met al 
komen wij een bedrag van €100.000, 
- te kort. Door middel van sponso-
ring en subsidies proberen wij dit fi-
nanciële gat dichten. Binnen het be-
stuur zijn wij druk doende met het 
opstellen van een plan van aanpak 
voor het inschakelen van de bevol-
king van Vorden en omgeving om 
het financiële gat te dichten. Ook de 
uitbreiding van de Vrienden van het 
zwembad en de inzet van meer vrij-
willigers staat daarbij centraal. Voor 
1 augustus a.s willen wij over een 
reëel beeld beschikken wat financi-
eel haalbaar is. Het zou fantastisch 
zijn als iedereen massaal meedoet 
om ons zwembad een gezonde fi-
nanciële basis voor de toekomst te 
verschaffen’, zo zegt voorzitter Wol-
ter Ziggers. Tot slot: ‘Denkt u mee 
te kunnen helpen, schroom niet en 
meldt u aan bij info@zwembad-in-
dedennen.nl of kom op het zwem-
bad. Op onze website kunt u ons 
ingediende plan voor de toekomst 
lezen’, aldus Wolter Ziggers in een 
oproep aan de plaatselijke bevol-
king.

Stichting zwembad In de Dennen

Wolter Ziggers: ‘Gematigd positief 
over voorstel B&W Bronckhorst’

Vorden - Het college van Burgemeester en wethouders heeft zich 
onlangs uitgesproken over de ingediende plannen van de zwemba-
den binnen de gemeente Bronckhorst. De plannen moeten voldoen 
aan een exploitatie opzet zonder gemeentelijke subsidie. Het plan 
dat stichting zwem- en recreatiebad In de Dennen heeft ingediend 
is door het beschikbaar stellen van € 625.000, - grotendeels geho-
noreerd. Het college stelt hierbij als voorwaarde dat In de Dennen 
op 1 augustus a.s. een sluitende exploitatieopzet voor vijf jaar kan 
presenteren. De gemeenteraad buigt zich op 30 mei a.s. over het col-
legevoorstel.

Afdekking zwembassin bespaart ook energiekosten.

Litania zorgt voor aangepast leer- en 
speelmateriaal dat niet wordt vergoed 
door zorgverzekeraars of gemeentes. 
“Een gewone schommel kun je al 
krijgen voor 30 of 40 euro, maar een 
aangepaste kost al gauw 200 euro.” 
Om geld in te zamelen heeft de stich-
ting in Hengelo een charityshop aan 
de Spalstraat 8. Deze winkel is elke 
zaterdag geopend van 10.00 uur tot 
16.00 uur om tweedehands spullen 
te verkopen, waarvan de opbrengst 
bijna in zijn geheel naar stichting 
Litania gaat. “De winkel draait volle-
dig op vrijwilligers en zelfs het win-
kelpand hebben we gratis tot onze 
beschikking. Alleen elektra moeten 
wij vergoeden.” De stichting wordt 
beheerd door drie bestuursleden. 
Litania houdt nu een rommelmarkt 
omdat heel veel mensen met een 

warm hart spullen hebben gebracht
waarvoor in de winkel helaas niet
genoeg plek is. “Maar ook om meer 
voor de kinderen te kunnen doen. Zo-
als het bijdragen aan een schoolreisje
voor de kinderen op de Mariandael-
school, wat altijd veel prijziger is dan
bij gewone scholen, omdat er aange-
paste bussen moeten komen om de 
rolstoelers te kunnen vervoeren naar
plaats van bestemming.” 
In het verleden heeft de Stichting Li-
tania zich al regelmatig ingezet voor
de school door bijvoorbeeld een wa-
terbed voor de snoezelruimte en aan-
gepaste zwemvesten aan te schaffen.
Vrijwilligers van de charityshop, ou-
ders, juffen en meesters zetten zich
nu in om de rommelmarkt tot een
succes maken. Op de markt is van al-
les te vinden, zoals kopjes en schotels
maar ook speelgoed, puzzels, meu-
bels, sierraden en nog veel meer.
Er is natuurlijk gedacht aan de kin-
deren: zij kunnen zich laten schmin-
ken, er is een grabbelton en een
springkussen. Verder zijn er een hap-
je en drankje te verkrijgen. “Dankzij
bijdragen van bedrijven uit de regio
is er ook een verloting, met echt su-
perleuke cadeaus. Zo is er een maand
lang gratis sporten te winnen bij een
sportschool, maar ook een taart of 
een kappersbon.”

Meer info: www.litania.webs.com

Rommelmarkt Stichting 
Litania in Doetinchem
Hengelo/Doetinchem - Stichting 
Litania houdt zaterdag 25 mei 
tussen 11.00 en 17.00 uur een 
rommelmarkt op het schoolplein 
van de Mariendaelschool aan de 
Oude Rozengaardseweg 144 in 
Doetinchem. De opbrengst komt 
onder meer ten goede aan aange-
past leer- en speelmateriaal voor 
kinderen met een beperking. 
Ook de Mariandaelschool profi-
teert van de actie. De stichting 
wil bijvoorbeeld een aangepaste 
schommel voor de leerlingen.

Het Enzerinck werd in 1948 opge-
richt door de familie Roghair. Er 
werden toen evacués verzorgd die 
hier door de oorlog terecht waren 
gekomen. Daar men in de familie 
Roghair geen verpleegkundige kende, 
werd een gediplomeerd B- verpleeg-
ster aangetrokken. In januari 1963 
werd Het Enzerinck door Roel Ottens 
overgenomen. De particuliere instel-
ling werd al snel in de wijde omtrek 
bekend om zijn goede verzorging en 
liefde voor de mens die niet meer zo 
goed voor zichzelf kan zorgen. Het 
Enzerinck maakte een spectaculaire 
groei door. Zo werd achtereenvolgens 
in 1964 Villa Nuova aangekocht en in-
gericht. Vervolgens in 1968 een huis 
aan de Zutphenseweg (Klein Enze-
rinck) en werd in 1974 ’t Hoekske bij 
de organisatie betrokken. Eind jaren 
zeventig, begin jaren tachtig waren 

er in totaal circa 125 bewoners. Het 
Enzerinck bleek bovendien een be-
langrijke werkgever want er werkten 
in die tijd ongeveer 85 personen. Roel 
Ottens was verantwoordelijk voor de 
verpleegkundige en technische as-
pecten. Zijn vrouw Annie had andere 
taken: verantwoordelijk voor de huis-
houdelijke afdelingen en de inkoop. 
Ook kwam Annie Ottens regelmatig 
op bezoek bij de huishoudschool om 
personeel te werven! Met ingang van 
1 juli 1983 fuseerde Huize Enzerinck 
met het psychiatrisch centrum het 
Groot Graffel uit Warnsveld. Het 
personeel van Het Enzerinck kwam 
toen in dienst van de Stichting Oude 
en Nieuwe Gasthuis. Later werd de 
naam GG Net. Het wordt zaterdag 25 
mei overigens de derde reünie van 
oud-medewerkers (1983/1992/2013). 
De organisatie is in handen van Hen-

ny Wassink, Toos Schröer, Menno en 
Jetty Hof, Elly ten Broeke en Christine 
Kemperman (dochter van Roel en An-
nie Ottens). Henny Wassink: ‘Het was 
een hele klus om al die adressen te 
achterhalen. Ik ben er zelfs nog voor 
naar Duitsland geweest. Wat leuk is, 
we hebben bericht ontvangen van 

Els Steenblik, die al jaren in Amerika 
woont en waarschijnlijk ook aanwe-
zig zal zijn. In totaal verwachten wij 
ongeveer 200 personen. Tijdens de 
reünie kunnen de oud-medewerkers 
onder het genot van een hapje en 
een drankje niet alleen herinnerin-
gen ophalen, maar kunnen zij ook 

oude films en foto’s bekijken. Toos
Schröer: ‘De familie Ottens heeft in 
de loop der jaren heel veel foto’ s ge-
maakt en die in albums verzameld.
Na hun overlijden zijn deze fotoal-
bums in het bezit van hun kinderen
gekomen. Tijdens de reünie liggen 
ze ter inzage en daar zijn we erg blij
mee’, zo zegt ze. Henny en Toos die
beiden jarenlang bij de familie Ottens
in dienst waren, roemen nog altijd de
werksfeer die er bij Het Enzerinck
heerste. Over hun ‘baas’ Roel Ottens
niets dan lof. Henny Wassink: ‘Hij
was voor zowel de patiënten als het
personeel een hele fijne man’. Henny
en Toos herinneren zich nog een leuk
voorval over de tijd ’van vroeger’. Al-
vorens Menno Hof destijds in 1971 als
broeder op Villa Nuova aan de slag
ging had hij verkering met Jetty. Roel
Ottens zei toen, prima dat je bij ons
komt werken, maar eerst met Jetty
trouwen. En aldus geschiedde!! In
verband met de reünie is er ook een
weblog geopend. Google aanklikken 
en vervolgens enzerinck.blogspot. 
Voor verdere informatie kan men
bellen 0575-553207 (Henny Wassink)
of 06- 45253020 (Toos Schröer).

Zaterdag 25 mei weerzien met oude bekenden

‘Het Enzerinck’ zit nog altijd in harten van voormalige medewerkers
Vorden - Verpleeginrichting Huize Het Enzerinck leeft nog steeds in 
de harten van veel oud-medewerkers. Zo zeer dat een aantal van hen 
het idee heeft gelanceerd om een reünie te organiseren en wel op za-
terdag 25 mei in de voormalige dependance Villa Nuova aan de Zut-
phenseweg in Vorden. Wel een bijzondere reünie, want het is dit jaar 
precies 50 jaar geleden dat Roel en Annie Ottens op Het Enzerinck met 
hun werkzaamheden zijn begonnen.

V.l.n.r : Menno Hof, Jetty Hof, Henny Wassink, Christine Ottens, Toos Schroer en Elly ten Broeke.



Toen Nel Sikkens, 25 jaar lang een 
gedreven en bekwame voorzitter van 
het Dorpscentrum, aan het begin van 
deze eeuw te kennen gaf met haar 
werk te willen stoppen, sprak zij op 
de weekmarkt in Vorden Ria Aart-
sen aan en polste zij haar om Nel als 
voorzitter op te volgen. Ria Aartsen, 
gepokt en gemazeld in de politiek en 
met een jarenlange bestuurlijke baga-
ge, hoefde niet lang na te denken en 
zei volmondig ‘ja’. Het eerste wat zij 
deed was het wekelijks bestuurlijke 
overleg, maandelijks te laten plaats-
vinden. Wat Ria toen nog niet wist, 
dat het bestuur van het Dorpscen-
trum aan de vooravond stond van, 
wat later bleek, een tumultueuze 
periode met veel, heel veel vergade-
ringen en het formeren van diverse 
werkgroepen.
Ria: ‘Dat begon al in 2005 toen de 
openbare dorpsschool vernieuwd 
moest worden en er plannen waren 
om er een multifunctioneel gebouw 
van te maken, waarin o.m. de bibli-
otheek zou worden ondergebracht. 
Het dorpscentrum zou daar ook een 
rol in vervullen. Welke rol precies, is 
nooit duidelijk uitgesproken. Het ge-
hele plan werd voortijdig afgeblazen, 

het bleek financieel niet haalbaar. 
Inmiddels was ook de gemeentelijke 
herindeling (gemeente Bronckhorst) 
een feit en kwam er vanuit de pro-
vincie een zogenaamde ‘Kulturhus-
regeling’. Van alle gebouwen (biblio-
theek, Stichting Welzijn, Sensire, Pro 
Wonen, VVV) één gebouw te maken 
(Dorpscentrum c.q. Kulturhus). Dat 
ging weer gepaard met veel overleg 
tussen de verschillende partijen. Op 
gegeven moment ontstond de West 
Achterhoek Bibliotheek en dat bete-
kende voor onze plaatselijke biblio-
theek een andere situatie. Het werd 
toen een poosje ‘stil’, vrijwel geen 
overleg meer tussen alle betrokke-
nen’, zo kijkt Ria Aartsen terug.
Omstreeks januari 2010 kwamen de 
partijen weer bij elkaar en werd er 
een intensieverklaring getekend om 
samen een Kulturhus te vormen. 
Daarvoor stelde de gemeente één 
miljoen euro beschikbaar. Ria Aart-
sen: ‘Ook dat werd kort daarna af-
geblazen, de gemeente Bronckhorst 
moest bezuinigen en trok het mil-
joen euro in deelde ons verder mede 
dat na 2013 ook gestopt zou worden 
met het verlenen van subsidie op de 
jaarlijkse exploitatie. We hebben an-

derhalf jaar later intern nieuwe plan-
nen op tafel gelegd: het Kulturhus 
een opfrisbeurt te geven d.w.z. met 
behulp van een eenmalige financiële 
bijdrage van de gemeente (43.000 eu-
ro), de provincie (200.000 euro), een 
aantal fondsen en een eigen bijdrage, 
dit te realiseren. Reinier Gosselink, 
al enkele jaren bestuurslid en thans 
de nieuwe voorzitter van de Stichting 
Kulturhus Vorden daarover: ‘Dat 
houdt in ’t Stampertje renoveren, in 
het Kulturhus nieuwe verwarming, 
nieuwe HR ketel, nieuwe toiletten, 
aanpassingen interieur etcetera. Wij 
hopen de klus in oktober aanstaande 
te hebben afgerond.
Het is een goede zaak gebleken dat 
de Stichting Welzijn hier is onderge-
bracht. Daardoor zijn de activiteiten 
in het gebouw flink toegenomen. 
Thans ook één beheerder en verder 
minder energie- en investeringskos-
ten. Er maken circa 40 verenigingen, 
instellingen e.d. gebruik van het 
gebouw. Ook meer activiteiten in ’t 
Stampertje. Wij hebben inmiddels 
een programmacommissie en een 
jeugdcommissie ingesteld. Voor ons 
als bestuur een enorme uitdaging 
om door een goede samenwerking 
met alle betrokken partijen, het Kul-
turhus nog beter te benutten. Ik ben 
daarover zeer optimistisch gestemd’, 
aldus de kersverse voorzitter Reinier 
Gosselink. Ria Aartsen tot slot: ‘Ik 
heb mijn werk als voorzitter altijd 
met heel veel plezier gedaan. Nu ik 
inmiddels voorzitter van de Kerken-
raad (Hervormde kerk) ben, vond ik 
het tijd om te stoppen’, zo zegt ze.

Stichting Kulturhus Vorden
Ria Aartsen draagt voorzittershamer over aan 
Reinier Gosselink

Vorden - De jaren dat Ria Aartsen voorzitter is geweest van de Stich-
ting Kulturhus Vorden (voorheen Stichting Dorpscentrum) kan het 
beste omschreven worden als een ‘woelige periode’, waarbij veel ken-
nis, daadkracht en doorzettingsvermogen van haar werd gevraagd. 
Ria Aartsen: ‘Een paar jaar geleden werd het Kulturhus (Dorpscen-
trum) het ‘Kloppend hart van Vorden’ genoemd. Ik hoop dat dit de 
komende twintig jaren zo blijft en dat de exploitatie jaarlijks sluitend 
zal zijn’, zo wenste zij afgelopen dinsdagavond haar opvolger Reinier 
Gosselink toe.

Reinier Gosselink en Ria Aartsen.

Woensdag 22 mei
14.00 uur  Cursus beter slapen GG Net
15.30 uur  Muziekschool -lessen
20.00 uur  Excelsior repetitie
20.00 uur  Knupduukskes 
 oefenavond

Donderdag 23 mei
19.30 uur  Harmonie Vorden-
 repetitie

Vrijdag 24 mei
16.30 uur  Dwarsfluitlessen

Zondag 26 mei
19.00 uur  Repetitie Cultuurfonds

Maandag  mei 27 mei
20.00 uur  Vordens Huisvrouwen 
 Orkest repetitie
20.00 uur  Vordens mannenkoor re-

petitie

Dinsdag 28 mei
19.00 uur  Yogalessen
19.30 uur  Lezing vereniging 
 Bomenbelang

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

Jennine Staring: ‘Deze muur staat 
op de zuidzijde en vangt veel zon. 
De muur, die vrij recent is gerestau-
reerd, houdt de warmte vast, goed 
voor de naast gelegen moestuin’, zo 
zegt ze. De moestuin heeft Jennine 
ook de inspiratie gegeven om er een 
verhaal over te schrijven. In de tuin 
is namelijk speciaal tijdens de open 
dagen voor de kinderen een kabou-
terroute uitgezet. Een route met vra-
gen en opdrachten. Jennine: ‘Ik wil 
er niet zoveel over verklappen, wel 
de titel van het verhaal ‘Koning Sas-
safras wil een nieuwe moestuin aan-
leggen’. Voor het aanleggen van een 
moestuin heb je nu eenmaal de hulp 
van kabouters nodig’, zo zegt ze la-
chend. De bewoners zijn trots op Bui-
tenplaats de Wildenborch, waar ooit 
de bekende dichter A.C.W. Staring 
woonde en werkte. Wie kent niet zijn 
beroemdste gedicht ‘Sikkels klinken, 
sikkels blinken’! Jennine Staring: ‘In 
ons familiearchief zijn muziekstuk-
ken gevonden, behorende bij de vele 
gedichten die A.C.W. Staring in de 
periode 1813-1840 heeft gemaakt. 
De stukken werden gevonden door 
zijn zoon W.C.H (Winand) Staring’. 
Tijdens de open tuindagen speelt mu-
ziek altijd een grote rol. Verscholen 
in de tuinen of gewoon op het voor-
terrein kunnen bezoekers naar mu-
ziek luisteren. Vaste gast daarbij is 
pianist Jan Helmus. Jennine: ‘Jan Hel-
mus heeft zangeres Rina Rispens be-
naderd en haar gevraagd om komend 
weekend enkele liederen te zingen 
van de recent gevonden muziekstuk-
ken van de dichter. Rina Rispens zal 
beide dagen tweemaal optreden. Zij 
zal o.m. de volgende liederen zingen 
‘De Nachtigaal’, ‘Avendzang’ en ‘Aan 
de maan’. Jan Helmus zal haar op de 
piano begeleiden. Rina heeft vorig 
jaar tijdens een Staring-avond in de 
kapel, al eens één van deze liederen 
gezongen. Mijn man en ik zijn er 
reuze enthousiast door geraakt. Wat 
mij betreft mag ze hier vaker komen 
zingen’, zo zegt Jennine Staring.
Behalve de voltooide restauratie van 
de moestuinmuur ‘loopt’ er mo-
menteel nog een project. Door vo-
rige ‘Staring-bewoners’ en met name 

door Mr. A. Staring van kasteel de
Wildenborch zijn in het verleden op
veilingen en van particulieren een
vijftiental beelden aangekocht die
rond het kasteel en in de tuinen zijn
geplaatst. Jennine: ‘Deze beelden zijn
helaas voor een deel in verval geraakt
en hoognodig aan restauratie toe.
De beelden vallen onder ‘Cultureel 
Erfgoed’. Wij hopen voor de restau-
ratiewerkzaamheden in aanmerking
te komen op subsidie. Daarover lopen
momenteel de nodige gesprekken’, 
zo zegt ze. Behalve genieten van de
tuinen en muziek wordt er tijdens de
open dagen, op het voorplein van het
kasteel een ‘Achterhoekse markt met
streekproducten gehouden.
Dit keer ook aandacht voor een wel 
heel aparte Achterhoekse lekkernij. 
Evert-Kees v.d. Plassche: ‘Dan heb ik
het over ‘Harde Wener gebak’, een
ouderwetse lekkernij dat in Oosten-
rijk en met name in Wenen wordt
gebakken en geserveerd. Bakker ten
Broeke uit Lochem heeft het voor de-
ze open dagen voor ons gebakken en
omdat het zo speciaal is, noemen wij
het ‘Wildenborchers’, zo legt hij uit.
Op het voorplein (alleen op zaterdag)
zijn er optredens van het dameskoor
‘De Badparels’. Geen dames in bad-
kleding maar gewoon een koor uit
Driebergen dat bekende musical- en
andere populaire liedjes zal zingen!
Wat betreft de openstelling voor pu-
bliek van Buitenplaats de Wilden-
borch zegt Jennine Staring: ‘Wij ge-
nieten elke dag met volle teugen van
deze bijzondere plek en de prachtige
tuinen. Wij vinden het fijn dat wij
daarvan ook anderen kunnen laten 
profiteren. Daarom stellen we de tui-
nen een aantal keren per jaar voor
het publiek open’, zo zegt ze. Jennine
Staring die naast haar drukke andere
werkzaamheden, (samen met echtge-
noot Evert-Kees beheert ze de Buiten-
plaats de Wildenborch), schrijft ze,
zoals bekend, ook kinderboeken. Zo
verschijnt komend najaar het voor-
leesprentenboek ‘Binke en de bal-
lon’. Het verhaal gaat over haar eigen
hond Binke en over haar kleinzoon
Lucas. De illustraties in het boek zijn
gemaakt door Annelies Vossen.

Buitenplaats de Wildenborch geweldige plek om te vertoeven

Jennine Staring, bewoonster kasteel: 
‘Ook anderen laten genieten’

Wildenborch - Wanneer de bezoekers, naar verwachting bij goed weer
toch wel enkele honderden, zaterdag 25 en zondag 26 mei, door de 
tuinen van Buitenplaats de Wildenborch wandelen, stuiten ze in de
moestuin op een grote muur. Een muur met een functie zo blijkt uit
de woorden van Jennine Staring, samen het haar man Evert-Kees v.d.
Plassche, de bewoners van kasteel de Wildenborch.

Tijdens de open dagen is het gezellig op het voorplein.

De muzikale begeleiding is in handen van kees van 
Dusseldorp die het orgel bespeelt en ook is er muzi-
kale inbreng van het bekende duo “De moeite waard:, 
bestaande uit Anja den Bakker (zang) en Pier Piersma 
(gitaar/zang). Het belooft dus weer een mooie muzikale 
zangavond te worden.

Er is een korte overdenking door ds. M.J. Kooistra uit 
Aalten over het thema “God met ons ...!”

Zangdienst 
“Vorden zingt”
Vorden - Op zondag 26 mei om 19.00 uur is er in 
de Dorpskerk van Vorden weer een zangdienst. 
De liederen die aan bod komen zijn uit diverse 
bundels en in de afgelopen periode op verzoek 
aangevraagd.

Vierakker - Dinsdag 28 mei krijgt de seniorensoos in 
Wichmond/Vierakker in het Ludgerusgebouw bezoek 
van de vrijwillige brandweer. Dan zal Arnold van Zeist 
onder meer vertellen hoe men zijn/haar huis brandvei-
liger kan maken. Aanvang 14.30 uur. 
Men kan zich die middag tevens opgeven voor het jaar-
lijkse uitstapje, dit keer op donderdag 27 juni naar de 
Ysselhoeve in Doesburg. Men kan zich ook opgeven bij 
Ria Tijssen, tel. 0575-441743.

S e n i o r e n s o o s

Vorden - De Mindfulness Zaak houdt op zondag 26 mei 
weer een Mindfulness stiltedag in De Lindense Laak in 
Vorden. De dag zal bestaan uit het beoefenen van ver-
schillende Mindfulness-oefeningen onder professionele 
leiding van Mindfulness-trainster Ilse van Dijk. Tussen 
de middag is er een lunch en tijd om de mooie omge-
ving van De Lindense Laak, in stilte, te verkennen. 
Meer info: www.demindfulnesszaak.nl

Mindfulness stiltedag



Zo is er een complete mobiele druk-
kerij en de meest gekke gebruiks-
voorwerpen van vroeger uit de 
enorme collectie van Henk Luesink. 
Verder een complete werkende bak-
kerij met lekker authentiek brood, 
krentenwegge en andere lekkernijen. 
“In het hart van Hengelo kunt u nog 
één keer de sfeer proeven van de be-
roemde paardenmarkten uit de vori-
ge eeuw.” De marktvereniging neemt 
op 26 mei dan ook officieel afscheid 
van dat stuk historie. De Vrienden 

van de Remigiuskerk zullen in de 
kerk ook een passende tentoonstel-
ling organiseren.
Beleef de nostalgie en gemoedelijk-
heid van de Achterhoek. Buurtschap-
pen hebben gezamenlijk verdwenen 
monumenten voor dit jubileum weer 
nagebouwd en zullen die vol trots 
tentoonstellen rondom de kerk. Er is 
van alles te doen voor het hele gezin 
inclusief opa en oma: er zijn kinder-
spelen, dansgroepen, kokvrouwleu, 
oude motoren, een koperslager, 

klompenmakers en een bezembin-
der. “Een feest der herkenning en 
ontdekking voor iedereen.”

Antiek- en curiosaveiling 
(13.30 uur en 15.30 uur)
Twee keer zal er een ouderwetse 
veiling worden gehouden vanaf een 
platte boerenwagen, met prachtige 
spullen tegen ieder aannemelijk bod. 
Dit moet de tijden van de erfhuizen 
doen herleven. Veilingmeester Jan 
Breukelaar zal 120 stuks onder de 
hamer brengen, met onder andere 
een gedeelte van de antiekcollectie 
van Gert Heerink. De veilingcollectie 
is nu al dagelijks te bezichtigen aan 
de Raadhuisstraat 15 in Hengelo.

Meer info: 
www.oudhengelogld.nl

Levende geschiedenis tijdens 
historische jaarmarkt in Hengelo

Hengelo - de Oudheidkundige Vereniging Hengelo viert het 25-jarige 
jubileum met een historische jaarmarkt rondom de Remigiuskerk op 
zondag 26 mei tussen 12.00 en 17.00 uur. “Een historische jaarmarkt 
welke de laatste jaren in de wijde omgeving niet te zien is geweest. Uit 
de hele omgeving hebben de leukste en meest interessante ambachten 
en ambachtslieden toegezegd om dit unieke festijn te ondersteunen”, 
aldus de organisatie. De toegang is gratis.

Een gouden medaille was er voor de 
jongens junioren 4 en later met Max 
Voortman, Nick Bongers, Luuk Nij-
land en Torben Lammerdink die na 
een indrukwekkende inhaalrace als 
eersten finishten. Op de 4 x 200 meter 
vrije slag behaalde hetzelfde team ook 
al een hele mooie tweede plaats. Ook 

de meisjes junioren 3 en later met 
Kim Nijland, Merel van de Wal, Iris 
van Gijtenbeek en Irene Fredriks be-
landden op het podium met een ver-
dienstelijke derde plaats. Individueel 
waren er medailles voor Kim Nijland: 
zilver (100 meter vlinderslag, 200 me-
ter wisselslag), brons (200 meter vrije 

slag, 200 meter rugslag), Torben Lam-
merdink: zilver (100 meter rugslag, 
200 meter vlinderslag, 100 meter vrije 
slag),  brons (200 meter schoolslag), 
Luuk Nijland: goud (200 meter vlin-
derslag), zilver (100 meter rugslag, 
100 meter vrije slag), brons: (200 me-
ter schoolslag), Irene Fredriks: zilver 
(100 meter schoolslag). Aanstaand 
weekend doen de Berkelduikers mee 
aan een groot internationaal toernooi 
in Nordhorn (Duitsland). Volgende 
week volgt het laatste deel van de Gel-
derse kampioenschappen.

Goede prestaties De Berkelduikers op 
Gelderse kampioenschappen

Regio - In het afgelopen weekend stond het eerste deel van de Gelderse 
Zomer Kring Kampioenschappen 2013 langebaan zwemmen in Nij-
megen op het programma. De Berkelduikers uit Lochem waren goed 
vertegenwoordigd op deze wedstrijden. Na twee dagen wedstrijd staat 
de medailleteller op zestien.

Daar hield Cor Barends een enthou-
siast verhaal over dit prachtige mu-
seum. In 2006 was een oude var-
kensschuur op boerderij ‘t Haghuis 

aan de Prinsendijk verbouwd tot dit 
mooie museum. Deze boerderij is 
bekend geworden omdat Prins Mau-
rits hier tijdens de 80-jarige oorlog in
1597 verbleef. Recent is Diepenheim
bekend als woonplaats van prinses 
Armgard (moeder van prins Bern-
hard) op huize Warmelo.
Deze tocht werd afgesloten met een 
rijk gevarieerd diner in restaurant De
Zonnebloem aan de Zutphenseweg te
Lochem.

Afwisselend uitstapje voor 
leden PCOB Vorden
Vorden - De PCOB Vorden is don-
derdagmiddag 16 mei op bezoek 
geweest bij het Twents Oranje-
museum te Diepenheim. Bij de 
Rabobank te Vorden verzamel-
den zich zes auto’s met passa-
giers voor deze tocht.

Bernadette Beunk  (Keijenborg 1958) 
geeft abstracties een pakkende swing. 
Ze ontwikkelde een handschrift dat 
geometrisch maar soepel voort-
schrijdt en niets aan het toeval lijkt 
over te laten. Maar schijn bedriegt: 
tussen de strenge lijnen en toetsen 
buitelen emotie en kracht speels over 
elkaar heen. Beunk volgde opleidin-
gen aan de AKI (ArtEZ) in Enschede 
en de Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten in Amsterdam. Ze woont en 

werkt sinds 1987 in Amsterdam, won
verschillende kunstprijzen (o.a. Prix 
de Rome 1993) en exposeerde in bin-
nen- en buitenlandse galeries. 
Marian Bijlenga (Loenersloot 1954) 
Haar tere wandobjecten lijken onbe-
grensd te zweven in de ruimte, de
schaduw door het wisselende licht op
de muur verankert ze. Zij vindt haar
inspiratie in natuurlijke ritmes en pa-
tronen. 
Bijlenga volgde haar opleiding op de
Gerrit Rietveld Academie en werkt 
sinds 1984 in Amsterdam. 

Ze won diverse kunstprijzen (o.a. Bei-
erse Staatsprijs, Excellent Award Ja-
pan )en exposeert in binnen- en bui-
tenland. Haar werk is opgenomen in
diverse museumcollecties (Stedelijk 
Museum Amsterdam, Coda Museum
Apeldoorn, Textielmuseum Tilburg).

Info: 
www.galeries.nl/agnesraben

Bernadette Beunk en Marian Bijlenga in Galerie Agnes Raben

Duo-expositie Resonantie
Vorden - Resonantie is van 26 
mei t/m 30 juni 2013 te zien in 
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 
20 in Vorden. De galerie is open 
van donderdag t/m maandag van 
11.00 tot 17.00 uur. Te zien zijn 
werken op papier van Bernadette 
Beunk en wandobjecten van Ma-
rian Bijlenga. Werken die zin-
deren van energie en dynamiek 
‘opgebouwd’ uit lijnen, stippen 
en ritmes.

Bronckhorst Noord

Woensdag 22 mei 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 23 mei 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Zaterdag 25 mei 2013
10:00 Open Dag - Tuinen van de Wildenborch Vorden

Zondag 26 mei 2013
10:00 Open Dag - Tuinen van de Wildenborch Vorden
10:00 Open Dag - de Wiersse Vorden

Woensdag 29 mei 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 30 mei 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Zaterdag 1 juni 2013
10:00 Goedgemutstweekend Vorden
10:30 Rondleiding Tuinen van de Wiersse Vorden
14:30 Receptie 50-jarig bestaan autobedrijf Groot Jebbink Vorden

Op dinsdag 14 mei is de eerste jeugdwedstrijd gevist. Er deden 8 jeugd vis-
sers aan mee ondanks de regen. Er werd gevist in de vijver leesten oost. In 
totaal zijn er 26 vissen gevangen met een totale lengte van 4mtr en 56 cm. 

H S V  d e  S n o e k b a a r s

Uitslag is als volgt.
1  Ties Dekkers       7 st 138 cm
2  Sander van Duin  6 st    96 cm
3  Freek Velhorst       5st   91 cm

4  Frank Hulshof       3 st    41 cm
5  Thomas Oonk        2 st   37 cm

Volgende wedstrijd is op 28 mei.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Toeken
 B. Hekke
 C. Melkrit

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De 5 kilometerloop begint om 10.30 
uur. De 10 kilometerloop begint om 
11.15 uur. Ook is er vanaf 12.00 uur 
een jeugdloop over 1 kilometer. De 
basisschooljeugd kan meedoen aan 
de 1 kilometerloop. Deze wordt ge-
lopen in diverse leeftijdscategorieën 
en er zijn mooie bekers te winnen. 
Verder kan elke deelnemer aan de 
jeugdloop rekenen op een leuke ver-
rassing. De jeugdloop begint met een 
gezamenlijke warming-up. Deze war-
ming-up wordt verzorgd door Keppel 
coaches van het Graafschap college. 
De prijsuitreiking is in Sporthal de 
Hessenhal na afloop van het laatste 
wedstrijdonderdeel. Daar vindt ook 

de verloting van twee splinternieuwe
fietsen plaats. Voor-inschrijven kan 
tot en met 26 mei. Het inschrijfgeld is
lager als u zich voor-inschrijft. Op de
dag zelf kunt u zich ook nog inschrij-
ven tot een half uur voor de aanvang
van elk wedstrijdonderdeel in sport-
hal de Hessenhal in Hoog-Keppel. De
Keppelrun is prima te combineren tot
een sportief gezinsuitje. Vlakbij de 
start en finish ligt namelijk ook nog
een fantastisch buitenzwembad en in
De Hessenhal is een sportcafé. 

Voor meer informatie zie de site van
de organiserende vereniging 
www.keppelrun.nl

De Keppelrun

Sportief gezinsuitje in 
Hoog Keppel

Hoog Keppel - Op zondag 9 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse 
Keppelrun. Een professioneel en sfeervol hardloopevenement over
5 of 10 kilometer. Het parcours begint en eindigt bij Sporthal de
Hessenhal in het mooie Hoog-Keppel en loopt over de schitterende
wegen van het huis Ulenpas en door Laag-Keppel.

Het verhaal van de Hot Rod Band gaat 
over een viertal gedreven muzikan-
ten met elk een ruime bandervaring. 
De leden hebben elkaar gevonden in 
de liefde voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ klas-
siekers uit de pop en rock historie. Ze 
oefenen in een kleine studio in Baak. 
Omdat de lead zang wordt verzorgd 
door een zangeres, zal het niemand 
verbazen, dat er diverse hits van be-
kende zangeressen als Tina Turner, 
KT Tunstall en Melissa Etheridge 
gespeeld worden. De Hot Rod Band 
wordt steeds vaker gevraagd voor een 
optreden. In dat geval wordt er stee-
vast een feestje voor publiek én band 
van gemaakt.

De 60’s aLive band bestaat sinds 1 
juli 2011 en is een band die zich hele-
maal richt op de muziek uit de jaren 
60 met een knipoog naar de jaren 70. 
De band brengt met haar muziek de 
sfeer uit die tijd weer helemaal te-

rug. Ze spelen een breed repertoire 
van Stones tot Jimi Hendrix en van 
Rock & Roll tot Blues en Nederbeat. 
De jaren zestig waren roerige jaren 
van de protestacties, de lange haren, 
de provo- en hippietijd. Om deze ge-
weldige periode onder de aandacht 
te houden, treedt de 60’s aLive Band 
op onder het motto: Let The Old 

Times Rock. Laat je meevoeren naar 
de roerige maar mooie jaren zestig 
en beleef een feest van herkenning 
met de 60’s aLive Band. De muziek-
avonden zijn onderdeel van allerlei 
leuke acties van Sportvereniging Sociï 
onder het motto: Bouw mee aan de 
toekomst van Sociï. Zie ook website 
www.svsocii.nl voor meer informatie.

Socii Muziekavond in café DOK Wichmond
Wichmond - Vrijdag 24 mei is 
er weer een gezellige ‘Sportver-
eniging Socii muziekavond’ in 
Café DOK (D’n Olde Kriet) aan 
de Dorpstraat in Wichmond. De-
ze keer met twee bands: de Hot 
Rond Band en de 60’s Alive Band.

Officieus hebben Jan en Joke Groot 
Roessink al wel 15 jaar de zorgboer-
derij. Zij bezochten destijds andere 
bedrijven om inspiratie op te doen. 
“Het eerste officiële contract is 12,5 
jaar terug afgesloten. Diezelfde per-
soon is er nog steeds,” vertellen Joke 
en Jan. “Daarvoor hadden we vier tot 
vijf mensen van uiteenlopende doel-
groepen om te zien wat bij ons paste. 
Want wij wilden echt wat anders en 
wanneer je de keuze maakt om met 
mensen te gaan werken dan moet het 
wel wat voor je zijn.”
Zorg verlenen zit in de genen van de 
familie Groot Roessink. De opa van 
Jan ving na de oorlog al kansarme 
jongeren op. Bij zijn vader kwamen 
zaterdags jongens, niet echt met een 
zorgvraag, maar niet altijd de mak-
kelijkste. Nu zit Jan in de zorg en de 
drie dochters hebben er ook affiniteit 
mee. De oudste volgt de opleiding 
voor de zorgboerderij.

Ook Joke is bekend met de zorg, al 
werkt ze nog maar een dag in de 
week in het ziekenhuis. “Even wat 
anders,” lacht ze. “Nu op de OK, vroe-
ger als A-verpleegkundige kwam ik 
op alle afdelingen.” Daarnaast gaat 
Joke mee met Zonnebloem busvakan-
ties en dagboottochten.
Op een dagdeel kunnen er op De Met-
temaat rond de 20 mensen aanwezig 

zijn: werknemers, stagières en mede-
werkers. “Het is een levendige boel, 
waarbij het bovenal belangrijk is dat 
we daarin de sfeer hoog houden. 
Er zijn twee regels heel belangrijk: 
‘Respect voor elkaar’ en ‘Een ander 
moet kunnen zijn zoals die is’. Dat 
is de basis, samen de dingen doen. 
We hebben uiteenlopende mensen, 
die met elkaar aan tafel zitten. Dat 
je iets kunt betekenen voor hen waar 
het niet allemaal zo vanzelfsprekend 
gaat, geeft ons heel veel energie.” 
Soms komen mensen tijdelijk, maar 
de meesten zijn er al langere tijd en 
willen er het liefst oud worden.

Om het totale leven zoveel mogelijk 
na te bootsen neemt Joke de tijd om 
de medewerkers te leren strijken, was 
opvouwen en koken. In de groente-
tuin worden producten verbouwd en 
geoogst om tussen de middag met el-
kaar de warme maaltijd te bereiden. 
“We zitten dan met twintig mensen 
aan tafel. Zien eten doet eten, want 
ze eten hier alles,” lacht Joke.

Mensen die bij De Mettemaat komen, 
worden gestimuleerd in hun ontwik-
keling, geleerd hun mogelijkheden 
te benutten en te groeien in een be-
schermde omgeving. De dieren heb-
ben veelal vaste verzorgers, de een 
vindt grotere dieren mooier en ande-

re kleine. De ene medewerker zorgt 
voor de rendieren, een ander voor de 
alpaca’s en weer anderen zijn er voor 
de ezels, cavia’s en konijnen.
“Ieder voelt zich verantwoordelijk 
voor zijn werk op de boerderij. Sa-
men zoeken we naar een passende 
invulling van de dag als basis, om 
vandaar uit verder te groeten,” legt 
Jan uit. De dierenverblijven worden 
schoongemaakt, de dieren worden 
gevoerd en vooral veel geknuffeld. 
Vrije tijd kan worden besteed op de 
deel, waar boeken en een biljart staan 
en knusse hoekjes zijn ingericht met 
houtkachels.

De zorgboerderij is een uniek bedrijf, 
zeker wat betreft de keuze van die-
ren. Er zijn kippen, cavia’s, konijnen 
en een varken, maar Jan is trots op 
zijn ezels, lama’s, alpaca’s, een zebra, 
rendieren, kamelen en sinds kort een 
tapir. “Ik heb een voorliefde voor de-
ze dieren. Ik kwam er achter, dat het 
werken met ezels heel veel rust geeft. 
Die zijn knuffelbaar, geven heel veel 
warmte en liefde.” Daarna volgden 
andere bijzonder dieren, zoals de ren-
dieren. Joke en Jan gaan nog regelma-
tig op bezoek in Lapland. En nu zijn 
er ook kamelen.

Jan heeft naast de zorgboerderij de 
verkoop van dieren uit de dierhoude-
rij. “Het zijn dubbeldoel dieren,” legt 
hij uit. “De meesten zijn zowel voor 
de zorg als voor de fokkerij. De jonge 
dieren worden verkocht als extra in-
komstenbron om het totaal rond te 
maken. Maar we zoeken altijd naar 
dieren waar we veel plezier aan bele-
ven voor de zorg.”
Ook aan de toekomst wordt gedacht. 
“We zijn nu officieel leerbedrijf voor 
MBO en HBO Zorg- en Welzijn en 
Dierhouderij (Calibris en Aequor). De 
stagières komen graag hier. Ze ko-
men vanuit heel Nederland naar De 
Mettemaat. Daarnaast zijn er plan-
nen in ontwikkeling voor 24-uurs 
zorg, de vraag is er.” De Mettemaat 
is aangesloten bij de Vereniging van 
Zorgboeren Oost-Gelderland en de 
Coöperatie Boer en Zorg. “Wij kun-
nen elke vorm van zorg aanbieden, 
zowel PGB als Zorg in Natura. Zorg-
boerderij de Mettemaat heeft het 
kwaliteitskeurmerk.”

Zaterdag 1 juni is de Open Dag bij 
Zorgboerderij en Dierhouderij De 
Mettemaat, Varsselseweg 4, 7255 NN 
Hengelo. Voor kinderen zal er een 
springkussen zijn. 

Bel voor informatie naar (06) 11 09 
73 57, kijk op www.zorgboeren.nl/
zorgboerderij-de-mettemaat

12,5 jaar Zorgboerderij en 
Dierhouderij De Mettemaat

Hengelo - Op 1 juni wordt bij De Mettemaat in Hengelo Gld. een Open 
Dag georganiseerd om te vieren dat de Zorgboerderij en Dierhouderij 
12,5 jaar bestaat. Belangstellenden zijn welkom om een kijkje te ko-
men nemen op deze bijzondere werkplek, met bijzondere dieren en 
enthousiaste zorgvragers.

Jan en Joke Groot Roessink in de ezelweide.

In de ochtend deden ruim 100 
deelnemers mee aan de wandel- en 
fietstochten die waren uitgezet door 
SamenLoop voor Hoop Bronckhorst 
en Alpe d’Huzes Team Bronckhorst. 
’s Middags nam Feestival Hengelo 
het centrum over met het draaien 
van plaatjes. Bezoekers konden 
hier tegen betaling hun favoriete 
plaat aanvragen. Uiteindelijk werd 
er 871,48 euro opgehaald voor 
KWF Kankerbestrijding, het goede 

doel waar SamenLoop voor Hoop 
Bronckhorst en Alpe d’Huzes Team 
Bronckhorst zich voor inzetten.
“SamenLoop voor Hoop Bronckhorst 
en Alpe d’Huzes Team Bronckhorst 
willen de jongens van Feestival Hen-
gelo bedanken voor hun medewer-
king aan dit evenement. Daarnaast 
ook alvast veel succes met Feestival 
op 16 en 17 augustus 2013. Verder 
wordt natuurlijk Bar Discotheek de 
Zwaan ook bedankt voor haar me-
dewerking.
Het was een mooie Hemelvaarts-
dag met mooi weer en een mooie 
opbrengst voor het goede doel. Mis-
schien wel tot volgend jaar!”

Succesvolle eerste editie 
van Serious Request op 
Hemelvaartsdag
Hengelo – Afgelopen Hemel-
vaartsdag stond het centrum 
van Hengelo in het teken van 
Serious Request.



Aanbiedingen
24 mei

Elke vrijdag op de 
weekmarkt in Vorden 
van 8.00-12.00 uur

Wekelijks bieden Ton van den 
Breemen en Marie Therése-Kleij-
berg van De Valeweide een groot 
assortiment snijbloemen, kamer- 
en tuinplanten en zomerbloeiers 
aan op de Vordense weekmarkt. 
De naam De Valeweide is afgeleid 
van de boerderij in Voorst waar 
Ton van den Breemen geboren 
is. Bloemen en Planten De Vale-
weide is opgericht door de ouders 
van Ton, Hein en Dinie van den 
Breemen en viert dit jaar haar 
vijftigjarig bestaan. ,,Mijn ouders 
zijn in 1963 met een groente- en 
bloemenkwekerij van start ge-
gaan. In de begin jaren zeventig 
van de vorige eeuw kwam er een 
bloemenwinkel aan de Klaren-
beekseweg in Voorst bij. De boer-
derij waar zij nog steeds wonen”, 
zo zegt Ton van den Breemen ter-
wijl hij één van zijn talloze vaste 
klanten in zijn bloemenkraam 
van een prachtig boeket bloemen 
voorziet. Ton van den Breemen 
kwam als jonge jongen al met 
zijn ouders mee naar de Vorden-
se weekmarkt. ,,Een markt waar 
het gezellig toeven is en waar 
de mensen trouw aan de markt 
zijn”, zo ervaart Ton. Toen hij in 
1984 in het bedrijf kwam bezocht 
De Valeweide maar liefst tien 
weekmarkten in de regio. Ook ex-
ploiteerde familie Van den Bree-

men naast een bloemenwinkel in 
Twello in de jaren negentig van de 
vorige eeuw ook bloemenwinkels 
in Brummen, Dieren en Rheden. 
Toen de ouders van Ton met pen-
sioen gingen werden een aantal 
markten en winkels afgestoten. 
De grote kracht en specialiteit van 
De Valeweide is het grote assorti-
ment aan verse snijbloemen van 
een zeer goede kwaliteit. Vanaf 
1  november 2012 is De Valeweide 
bloemen en planten gaan bezor-
gen en is Ton van den Breemen 
aangesloten bij Topbloemen.nl. 
De Valeweide kan nu door heel 
Nederland ook bloemen en plan-
ten laten bezorgen. 

Daarnaast verzorgen Ton van 
den Breemen en Marie Therése-
Kleijberg vanuit hun winkel in 
Twello rouw- en bruidswerk en 
exploiteren ze ook een webshop: 
www.devaleweide.nl.

‘Bloemen houden van mensen’

Bloemen en Planten De Valeweide 
al meer dan dertig jaar op 
Vordense weekmarkt
Vorden - ‘Bloemen houden van mensen’. Eén van de meest be-
kende slagzinnen uit de Nederlandse reclamegeschiedenis is 
nog steeds niet achterhaald. Ton van den Breemen van Bloemen 
en Planten De Valeweide uit Twello hanteert daarom al meer 
dan dertig jaar ook op de Vordense weekmarkt deze slogan. 
En met groot succes. Want ook Ton van den Breemen houdt 

Het is er weer!

GRASKAAS
heerlijk mals en vol van smaak

voor een mals prijsje € 6,95 per kilo 

Holland Kaascentrum 
al 40 jaar de lekkerste! 

Wij zijn wij op zoek naar een nette, 
betrouwbare, enthousiaste, 

elke week aanwezige 

medewerker/ster 
voor de vrijdagochtend in Vorden 
en de zaterdagmarkt in Zutphen 

om ons team te versterken . 

Geïnteresseerd?
Mail naar: info@kaashandelbakker.nl

Heerlijke 
roomchocolade

Vrijdag 24 mei voor maar

2,20 per 100 gram

Chocolaterie           MagdalenaNieuw-Zeelandse kiwi’s
- nieuwe oogst -

  10 stuks € 2,50
Tuinverse spinazie  kilo € 0,79
Malse krop sla 2 kroppen € 0,79

Mandarijnen 30 stuks € 5,00                    Pitloze druiven  € 1,98 per kilo

Weekaanbieding:

3 Gebakken ...  € 10,00
4 haringen ....... € 6,00
Makreel gerookt
per stuk ........... € 2,75

VISHANDEL “HENGEL” 

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk - vazen - potten - kamerplanten - eenjarige

     voor al uw bloemen     
  en bloemwerken

Bos Pioenrozen 4,99

3 zomerbloeiers 5,-

2 bossen bloemen 5,-

Orchidee plant 
   2 bloemstelen 7,99

Franken Ondermode
HEREN SHORTAMA (Paul Hopkins) maten 50 t/m 56 € 19.95

J&C Heren boxers  (2-pak) € 10,=

Onze merken zijn verder o.a.:
Beeren, Twentini, Palma, Con-ta, Avet-Set, Naturana, Robson, 

Giovanni, Maxx Owen, To Wear, Lunatex etc.

www.frankenondermode.nl

Schnitzels PANKLAAR 

Per 500 gram € 5,75

Boer’n brok PANKLAAR   4 st. € 4,40
Groninger verse 
worst met kruidnagel 3 stuks € 6,00
Rook-, verse-, boeren-, 
droge- of leverworst
p/st € 2,25  3 stuks naar keuze € 6,00

Aanbiedingen GELDIG VRIJDAG 24 MEI



t/m zaterdag 1 juni

2e
BROEK
HALVE PRIJS

RUURLO

M.E.N.S

Dorpsstraat 60, 7261 AX  Ruurlo, T. 0573 - 45 14 38, www.teunissenmode.nl
  www.facebook.com/teunissen.mode

VOORDEEL      DAAGSE

U MAG DAMES- EN 
HERENBROEKEN 

COMBINERENPolo 49,95

39,9 5

2 Polo’s 

voor 49,9 5
2 Shirts 

voor  59,9 5

Broek 79,95

59,9 5
T-shirt 39,95

29,9 5

Short 59,95

49,9 5

1010



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 21, 21 mei 2013

Door de demografische ontwikkelingen, de moei-
lijke economische tijden en onze visie op een 
Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB) komen er 
de komende tijd gemeentelijke accommodaties 
vrij. Voorbeelden hiervan zijn scholen, gemeente-
werven, gronden etc. Wij vragen u mee te denken 
over een mogelijke herinvulling daarvan.

Samenwerken
-

wen via een makelaar op de markt te brengen. 

herinvulling aan de gebouwen of gronden kunnen 
-

van een andere invulling daarvan gaat ons immers 
allemaal aan!

Inventarisatie

geïnventariseerd. Beschikbare 

lopen en de ons bekende ontwikke-
lingen in de omgeving bekeken, 
waarin een accommodatie moge-

-

het nieuwsitem onder Actueel, of scan de QR-code.

Wat namen we niet mee in de inventarisatie?

Kom met voorstellen!

dorpsbelangenorganisaties (dbo’s) over de inven-

vervullen voor die kern. Omdat niet elk dorp of 

-

E-mail uw idee naar info@bronckhorst.nl onder 

panden van derden mee te nemen in voorstellen. 
Overlegt u dan wel eerst met de eigena(a)r(en). 

kern of deelgebied een thematische aanpak te 

Beoordeling
-

over dit onderwerp onder Actueel. B en w nemen 
vervolgens een besluit over de voorstellen.

Meer informatie

info@bronckhorst.nl of bellen via tel. (0575) 75 02 50. 

Heeft u een goed idee voor vrijkomende 
gemeenteaccommodaties?
Laat het ons weten!

Woont u in Hengelo dan is het u vast niet ontgaan, 

de halfverharde paden met looproutes door het 

-
pland. Nu de natuur tot bloei komt, wordt het 

-

-
-
-

-

-

-
plekken nog hard aan de slag met het maken van 
de laatste nieuwe speelelementen voor het park. 

Gezamenlijke inzet
-

belang, inwoners, verenigingen, maar ook een 

gemeld om als het park straks klaar is te helpen 

-

   
Opening 

meer informatie volgt nog! 

Park De Bleijke krijgt steeds meer vorm

kunt u digitaal een afspraak met ons maken voor 
-

-

in het gemeentehuis direct geholpen en hoeft niet 

lang. Een digitale afspraak maakt u heel gemakke-

past. Een afspraak maken kan ook telefonisch via 
-

het aantal producten waarvoor u een digitale 

Een digitale afspraak maakt u heel gemakkelijk 
en u hoeft niet te wachten. Handig in de drukke 
periodes voorafgaande aan de vakanties!

Maak het u gemakkelijk  
Voorkom wachttijden 
en kom op afspraak 
bij ons langs



In maart startte de provincie met de 
werkzaamheden voor de aanleg van 
een westelijke rondweg (N314) om 
de bebouwde kom van Hummelo. 
Inmiddels zijn kabels en leidingen 
verplaatst en zijn bomen gekapt die 
de aanleg verhinderden. De gekapte 
bomen worden gecompenseerd met 
nieuwe bomen in en rond Hummelo. 
Om het open karakter van het land-
schap intact te houden komen er 
langs de nieuwe rondweg geen 
bomen terug en legt de provincie 
de weg verdiept aan. Half april is 
begonnen met de grote graafwerk-
zaamheden. De aanleg van de rond-
weg is nodig, omdat het doorgaande 
verkeer door Hummelo een zware 
belasting voor de kern is. Er doen 
zich gevaarlijke situaties voor en 
omwonenden hebben last van het 
verkeerslawaai, trillingen en lucht-
verontreiniging. Op dit moment 
wordt het graafwerk voor de nieuwe 
rondweg uitgevoerd en de rotonde 

Sliekstraat/Zelhemseweg aangelegd/
verlegd. 

Planning
De planning is dat de nieuwe rondweg 
eind juli/begin augustus gereed is. 

Het verkeer wordt tot die tijd omge-
leid. Na de bouwvakvakantie richt de 
provincie de Hummeloseweg in 
Laag-Keppel opnieuw in, waarbij ook 
het regenwater wordt afgekoppeld 
van het riool. Na deze herinrichting 
neemt de gemeente het beheer en 
eigendom van de weg over van de 
provincie. Ook de Keppelseweg en 
de Dorpsstraat in Hummelo gaan na 
de aanleg van de rondweg over naar 
de gemeente. Dorpsraad Hummelo 
heeft voor de nieuwe inrichting van 
deze twee wegen een klankbord-
groep samengesteld. Gezamenlijk 
bekijken we wat de wensen en 
mogelijkheden zijn voor de nieuwe 
inrichting. Meer informatie volgt 
tegen die tijd onder meer via deze ge-
meentepagina’s. Voor alle informatie 
over de aanleg van de rondweg kunt 
u contact opnemen met de provincie 
Gelderland, via www.gelderland.nl. 
Er is ook een mooie artist impression 
te zien van de nieuwe verkeerssituatie 
straks in Hummelo. 

Aanleg rondweg Hummelo in volle gang

Natuurlijk. Als burger mag u van de 
overheid verwachten dat die zich 
inzet voor uw veiligheid. Dat ze er 
bijvoorbeeld voor zorgt dat hulp-
verleners in geval van nood snel ter 
plaatse zijn. Maar de overheid kan 
niet overal voor zorgen. Ook u heeft 
een verantwoordelijkheid als het om 
veiligheid gaat. U kunt eenvoudig 
preventieve maatregelen nemen en 
u voorbereiden op noodsituaties. 

“Wat kan ik zélf doen aan mijn veilig-
heid?” Eigenlijk moet iedereen zich 
dat af moeten vragen. Immers, een 
brand, een ernstig incident in een be-
drijf waarbij giftige stoffen vrijkomen 
en een langdurige uitval van gas, 
water, elektra, kan iedereen treffen. 
Maar ook minder ingrijpende gebeurte-
nissen kunt u beter het hoofd bieden 
als u zich voorbereidt. Toch laat de 
praktijk zien dat veel mensen rampen, 
crises en ernstige incidenten als 
een ver-van-mijn-bed onderwerp 
beschouwen. Daarom heeft de Veilig-
heidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
samen de gemeenten en GGD Noord- 

en Oost-Gelderland de Vei-
ligheidswijzer gemaakt 

Praktisch
In de Wijzer worden prak-
tisch vragen beantwoord 
zoals: ‘wanneer bel ik 112 
en wanneer 0900-8844?’, 
‘wat doe ik als de sirene 
gaat?’ en ‘hoe help ik een 
natuurbrand voorkomen?’. 
U leest in de Wijzer ook wat
er achter de schermen van 
de hulpdiensten gebeurt. 
Wat doen de hulpdiensten 
bij een groot evenement 
als de Zwarte Cross of hoe 
ziet het werk eruit van een 
centralist op de meldkamer 

waar de 112-telefoontjes binnen komen.
Bovendien hebben we de belangrijk-
ste telefoonnummers en websites 
voor u op een rijtje gezet. 

Kent u de risico’s?
Mensen zijn zich over het algemeen 
niet bewust van de risico’s in hun 
directe omgeving. Op de regionale site 
www.vnog.nl/risicocommunicatie 
kunt u praktische informatie vinden 
over verschillende regionale risico’s. 
Bijvoorbeeld de kans op ongevallen 
met gevaarlijke stoffen, een overstro-
ming van een rivier of natuurbranden. 
Wie zich eenmaal bewust is van de 
risico’s zal eerder geneigd zijn zich 
op noodsituaties voor te bereiden, 
zo is de redenering. Maar een pre-
ventieve maatregel op het gebied van 
veiligheid is ook rookmelders ophan-
gen, een vluchtplan afspreken met 
uw huisgenoten en een brandblusser 
aanschaffen.
Bent u voorbereid op een calamiteit? 
Download de Veiligheidswijzer op 
www.bronckhorst.nl, zoek op 
‘veiligheidswijzer’.

Wat kunt u zélf doen aan uw veiligheid?

VEILIGHEIDSWIJZER®

Noord- en Oost-Gelderland 2013

Tips en informatie over veiligheid

Raadsvergadering 
30 mei 2013
Op 30 mei vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering 
begint om 20.00 uur. U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

Bronckhorst West
 B en w vragen de raad kennis te 

nemen van het Ontwikkelingsplan 
kindcentrum Bronckhorst West 
(gebied Steenderen) en te kiezen 
voor de bouw van een kindcentrum 
op de Prins Bernhardlaan met 
school en voor- en naschoolse 
voorzieningen. Het kindcentrum 

 is een overeenkomst tussen de 
 besturen van vijf scholen in het 
 gebied Steenderen, de stichtingen 

IJsselgraaf, PRO8 en Gelderveste. 
De kosten voor het kindcentrum 
bedragen € 3,7 miljoen. De ge-
meente kan € 3,2 miljoen beschik-
baar stellen. Samen met de part-
ners gaat de gemeente op zoek 
naar dekking van de resterende 

 € 500.000 (bijv. de provincie).

atieschap Achterhoek Liemers
 Onze gemeente is samen met 
 12 andere gemeenten deelnemer 

in het Recreatieschap Achterhoek 
Liemers (RAL). De RAL heeft 7 re-
creatiegebieden en ca. 230 km toe-
ristische fietspaden in beheer. Het 
bestuur van het RAL wil dit samen-
werkingsverband opheffen, omdat 
de exploitatie onder druk staat. De 

taken worden elders belegd, bijv. 
bij de RGV, een groter recreatie-
schap met werkgebied Veluwe en 
Rijk van Nijmegen. De gemeenten 
krijgen dan een aandeel in de RGV. 
Het onderhoud van fietspaden 

 nemen de afzonderlijke gemeenten 
voor hun rekening. In totaliteit leidt 
de ontmanteling van de RAL tot 
een kostenbesparing. De raad 
wordt gevraagd met de ontmante-
ling en integratie van het RAL in te 
stemmen en akkoord te gaan met 
aandeelhouderschap in de RGV 

Lankhorsterstraat 21 Hengelo

 Dit bestemmingsplan is onderdeel 
van een traject om bestemmings-
plannen in de hele gemeente te ac-
tualiseren en ligt daarom ter vast-
stelling voor aan de raad. Het plan 
betreft de kernen Achter-Drempt, 
Baak, Drempt, Hoog-Keppel, Hum-
melo, Laag-Keppel, Olburgen en 
Toldijk. Op het ontwerp zijn enkele 
zienswijzen gekomen die tot een 
gedeeltelijke wijziging hebben geleid

 Dit bestemmingsplan is onderdeel 
van een traject om bestemmings-
plannen in de hele gemeente te ac-
tualiseren en ligt daarom ter vast-
stelling voor aan de raad. Het plan 
betreft de kernen Halle, Keijenborg, 
Kranenburg, Veldhoek, Velswijk en 
Wichmond. Op het ontwerp zijn en-
kele zienswijzen gekomen die tot een 
gedeeltelijke wijziging hebben geleid

Dorp
 De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan Steenderen 

Dorp vast te stellen. Ook dit bestem-
mingsplan is meegenomen in het 
traject actualisering bestemmings-
plannen. Een aantal zienswijzen heeft 
tot gedeeltelijke wijzigingen geleid

 Als basisniveau beschouwen wij 

één openluchtzwembad in onze 
gemeente voldoende. Dat is het 
Hessenbad in Hoog-Keppel, dat 
zelfstandig opereert. Marktpartijen 
krijgen de mogelijkheid om de 

 overige vier baden over te nemen. 
Lukt dit niet, dan leidt dit tot sluiting. 
De in het najaar van vorig jaar 

 ingeleverde plannen van de initia-
tiefnemers voldeden geen van 

 allen aan de eis van een sluitende 
begroting. De partijen kregen 
daarom van de raad nog een half 
jaar extra de tijd (tot 1/4 2013) om 
tot een sluitende exploitatie te 

 komen, waarbij ook de levens-
 vatbaarheid van het bad voor 
 minimaal vijf jaar moet zijn gega-

randeerd. Ook de nieuwe plannen 
blijken hier niet aan te kunnen 

 voldoen. Daarom stellen b en w de 
raad voor in te stemmen met:

  centrum De Brink in Zelhem 
  voor € 1,- over te dragen aan 
  de ConeGroup en een krediet 
  ter beschikking te stellen van 
  € 1,2 miljoen

Dennen voor de exploitatie van 
het zwembad in Vorden per 1 ja-
nuari 2014 af te bouwen, tenzij 
de stichting met een gemeente-
lijke bijdrage van € 625.000 (op-
telsom van kosten sloop, afbouw 
subsidie en schuld van € 50.000 
waar de gemeente borg voor 
staat) op 1 augustus een sluiten-
de begroting voor vijf jaar kan 
presenteren

sluiten, tenzij de initiatiefnemers 
in Steenderen voor 1 augustus 
2013 met een sluitende begro-
ting komen, die niet is gebaseerd 
op een nieuw kindcentrum met 
sport en cultuur, zoals nu in hun 
plan is verwerkt. B en w zijn 

  bereid een eenmalig bedrag van 
€ 415.000 beschikbaar te stellen 
(kosten sloop zwembad en drie 

jaar kosten badpersoneel) om 
begroting sluitend te maken

sluiten, tenzij de initiatiefnemers 
voor 1 augustus 2013 een plan 
indienen dat voldoet aan de ka-
ders voor een sluitende exploita-
tie voor vijf jaar. De initiatiefne-
mers gaven aan dit te kunnen. 

 Met de uitvoer van dit voorstel is 
€ 3,4 miljoen gemoeid. B en w 
vragen de raad dit bedrag 
beschikbaar te stellen uit de 
algemene reserves

2013
 In de Bouwverordening 2010 is een 

aantal wijzigingen doorgevoerd op 
basis van het Bouwbesluit 2012. 
Aan de raad de vraag om deze 

 wijzigingen vast te stellen in de 
nieuwe Bouwverordening 2013 

 en de oude bouwverordening in 
 te trekken

 De raad wordt gevraagd de kaders 
van de nota ‘Archeologiebeleid in 
de regio Achterhoek’ vast te stellen 
met uitzondering van het advies 
over vrijstellingsgrenzen en 

 bodemingrepen. Hiermee waar-

borgen wij een zorgvuldige om-
gang met archeologisch erfgoed 
binnen onze gemeente. Dit archeo-
logiebeleid heeft consequenties 
voor de huidige Erfgoedverordening. 
De geactualiseerde Erfgoedver-

 ordening 2013 ligt ter goedkeuring 
voor aan de raad. 

Achterhoek en Liemers

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis.

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de com-
missievergadering, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. Over onderwerpen die niet 
op de agenda staan heeft u hiervoor 
de mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergadering.

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden 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 www.bronck-
horst.nl of scan de 
QR-code. 

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 8 mei 2013:

Ontvangen op 13 mei 2013:

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

 

Mogelijkheden voor beroep 

De ritlengte is ongeveer 200 kilometer 
en de deelnemers verkennen mooie en 
rustieke weggetjes, waar men anders 
niet zo gauw komt. Er is een pauze-
plaats in de route opgenomen. De PR-
Rit is op het lijf van de toerrijder ge-

schreven. Voor leden van KNMV clubs
geldt, dat het rijden van deze rit mee-
telt voor de KNMV Clubtoercompeti-
tie. De inschrijving is ’s morgens bij
Café Heezen in Steenderen, er wordt
gestart vanaf het Marktplein. Voor of
na de rit kan natuurlijk op het terras
van Café Heezen even wat gedronken
of gegeten worden en gezellig bijge-
praat met collega motorrijders. De
routebeschrijving is beschikbaar voor
GPS (Garmin) navigatie en ook op pa-
pier. Het inschrijfgeld is inclusief een
herinnering. Verdere informatie ver-
krijgbaar bij Gerard Jansen, telefoon
(0575) 441569 of kijk op de website
http://www.mcdeblijderijders.nl

Opnieuw PR-Rit Motorclub 
‘MC De Blijde Rijders’
Steenderen - De Steenderense 
Motorclub ‘MC De Blijde Rijders’ 
organiseert hun PR-Rit op zon-
dag 26 mei. Het is alweer de 13e 
keer dat deze motor-toerrit op de 
kalender staat. De PR-Rit is een 
toertocht, open voor alle motor-
rijders, die door de Achterhoek 
en een stukje Duitsland (pas-
poort mee!) zal gaan.

Voetbalvereniging Zelhem is er 
wederom in geslaagd om een top-
scheidsrechter naar Zelhem te 
halen. De jeugdige Doetinchemse 
scheidsrechter betaald voetbal Je-
roen Sanders zal de finale fluiten.
Jeroen Sanders (27 jaar) is sinds 2001 
actief als scheidsrechter. In 2005 pro-
moveerde hij naar het betaalde voet-
bal en op 20 april 2007 leidde hij zijn 

eerste wedstrijd (Fc. Omniworld-Fc. 
Haarlem) in de Jupiler League. Op 2 
oktober 2010 volgde zijn debuut in 
de Eredivisie bij de wedstrijd Excel-
sior-Roda JC. Ook deed hij de nodige 
ervaring op als vierde en zesde offi-
cial tijdens acht internationale trips. 
Jeroen staat op dit moment op de 
Juniorlijst en werkt hard om promo-
tie naar de hoogste groep, de Senior-
lijst, af te dwingen.

November 2012 startte Jeroen San-
ders zijn eigen bedrijf, waarin hij 
presentaties en workshops verzorgt 
en online informatie om inzicht en 
daarmee begrip voor scheidsrech-
ters te stimuleren bij voetballiefheb-
bers. Hiermee draagt bij aan de doe-
len van de campagne‘Zonder respect 
geen voetbal’. Daarnaast wil Jeroen 
Sanders aspirant-scheidsrechters sti-
muleren een opleiding te gaan vol-
gen.

In de periode 2007-2011 was Jeroen 
Sanders docent lichamelijke opvoe-
ding op het Rietveld Lyceum in Doe-
tinchem. Momenteel is hij, behalve 
scheidsrechter en het runnen van 
zijn eigen bedrijf, manager breedte-
sport bij voetbalclub DZC’68 Doetin-
chem en is hij docent scheidsrech-
teropleidingen bij de KNVB.

Het toernooi kan ook dit jaar weer 
rekenen op de medewerking van 
Burgemeester Aalderink van de 
gemeente Bronckhorst (prijsuitrei-
king) en BVO ‘de Graafschap’ voor 

5e editie Bronckhorst B-jeugdtoernooi

Zelhem - De Voetbalvereniging 
Zelhem verzorgt zaterdag 1 juni 
het 5e Bronckhorst B-jeugd voet-
baltoernooi. Er wordt deze editie 
deelgenomen door 8 B-junioren-
teams uit de gemeente Bronck-
horst van de clubs Zelhem, Zelos 
(B1 en B2), Halle, Wolfersveen, 
Keijenborgse Boys, Pax en HC’03.

Scheidsrechter betaald voetbal Jeroen Sanders.

Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samen-
leving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet 
de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. 
Juist nu is er extra behoefte aan steun. Het Cultuurfonds 

zamelt jaarlijks actief geld in met de Anjeractie, de collec-
teweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Tijdens deze
week gaan duizenden collectanten met de collectebus op
pad. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan
het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten onder-
steunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds de aanschaf
van kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en the-
atergezelschappen; restauratie van historische schepen of
monumentale kerken; educatieprojecten op het gebied 
van natuurbehoud. Elke gedoneerde euro is bestemd voor
cultuur en natuurbehoud in uw regio.Voor sympathisan-
ten die de (collecte)bus missen, uw bijdrage is welkop op
postbank: 5050, t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds o.v.v.
Anjeractie. Zie ook www.anjeractie.nl

Anjeractie van 26 mei t/m 1 juni

Collecteweek van het Cultuurfonds
Hengelo - Hengelo’s Gemengd Koor collecteert 
van 26 mei t/m 1 juni in Hengelo, Keyenborg, dorp 
Wichmond, Varssel, voor het Prins Bernhard Cultuur-
fonds in de gemeente Bronckhorst. Eenderde van de 
opbrengst is voor de clubkas van de collecterende ver-
eniging. Het overige geld is bestemd voor culturele 
projecten binnen de regio. Het is de 68e keer dat het 
Cultuurfonds de Anjeractie organiseert, de jaarlijkse 
collecteweek voor cultuur en natuurbehoud.

de verkiezing beste speler van het 
toernooi. Eén van een keepers van 
de Graafschap zal het doel verdedi-
gen bij de strafschoppenseries van 
de teams.

Het toernooi, mede mogelijk is ge-
maakt door diverse sponsoren, vindt 
plaats op sportcomplex de Pol van 
de VV Zelhem en start om 10.00 
uur. De finalewedstrijden zullen tus-
sen 13.00 en 15.00 uur gespeeld wor-
den. De prijsuitreiking is gepland op 
15.15 uur. De toegang is gratis en 
uiteraard is iedereen van harte wel-
kom om de wedstrijden te komen 
bekijken. 

Nadere informatie is te vinden op de 
website www.vvzelhem.nl
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Nu geen 6% BTW
maar 0% BTW!

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

Ook voor:
Dakkapellen
Serres 

KUNSTSTOFKOZIJNENACTIE:

Rolluiken
Aan- en verbouw

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

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basten Heeg, geboren in Silvolde en opgegroeid in 
Brummen voelde zich in de Achterhoek altijd thuis. 
Tijdens de studie woonde hij in Velp en Arnhem, 
maar wist dat hij buiten wilde wonen. “Dat is aardig 
gelukt,” lacht hij, achterom kijkend naar de boer-
derij uit 1927 in Velswijk, waar hij met zijn gezin 
woont. “Het leek me altijd al geweldig om te kun-
nen opstijgen naast je huis en dat kan hier.”

Jarenlang was het ballonteam van Tiemen Brouwer in Brummen de thuisbasis van
Basten. Hij was de eerste tien jaar crewlid, daarna kreeg hij zijn opleiding en ging
ook varen. “Na nog eens tien jaar begon het te kriebelen: een eigen ballon. Het is de
ultieme combinatie tussen actie, een stukje hectiek en ultieme rust,” vertelt Basten
enthousiast. “Ik krijg van een ballonvaart na een dag werken, heel veel energie.”

Basten geniet van het varen, maar ook van het contact met de passagiers, de boeren
en zijn team. “Een ballonvaart kost best veel geld, maar als je het doet, doe het dan
goed.” Piloot Basten heeft een enthousiast ballonteam, dat in wisselende samenstel-
ling meehelpt met het opbouwen van de ballon en het volgen van de vaart. “Klein-
schalig, gezellig en persoonlijk, zo wil ik varen. Daar word ik gelukkig van.” 

Afhankelijk van het gewicht van de passagiers en de temperatuur buiten kunnen tus-
sen de drie en vijf volwassen passagiers met een vaart mee. Een ballon stijgt door het
verschil in temperatuur binnen en buiten de ballon. Als het buiten koud is, hoeft het
in de ballon niet zo warm gestookt te worden, maar is het buiten heel warm, moet
de ballonlucht heter worden gestookt. Maar er zit natuurlijk een grens aan wat het
materiaal aankan, dus kunnen er minder passagiers mee omhoog als het warm is. 

“Het weer is een bepalende factor voor het slagen van een ballonvaart. Drie keer per
dag krijg ik een ballonweersvoorspelling en kan ik precies zien bij welke hoogte ik
welke richting op kan varen en met welke snelheid. Op die manier kies ik op de dag
zelf, waar ik omhoog ga en dat ik ongeveer weet waar ik aan het eind van de vaart
uitkom.” Basten zorgt voor een vergunning als mensen vanuit hun eigen weiland
omhoog willen.

Appel & Peer heeft ook ballonbonnen, cadeau-
bonnen voor een ballonvaart. “Er staat op van 
wie ze het aangeboden krijgen,” vertelt Bas-
ten. “Bijvoorbeeld leuk voor iemand die 50 
wordt of jubilarissen.” 
Aanmelden kan telefonisch (0314) 642 513, mail naar basten@appelenpeer.nl 
of vul het formulier in op de website www.appelenpeerballonvaarten.nl

Appel & Peer Ballonvaarten 
Velswijk
Ballonvaarder Basten Heeg weet uit ervaring 
dat appels niet met peren kunnen worden ver-
geleken en noemde zijn bedrijf Appel & Peer. 
“Er is geen vaart hetzelfde, die naam past bij 
mij en mensen reageren er leuk op.”

(Ver)bouwbedrijf Bruggink,
ook voor zonnepanelen!

Bruggink is een bouwbedrijf met 

gecertifi ceerde monteurs voor montage 

en aansluiten van zonnepanelen.

Daarnaast is Bruggink ook hét bedrijf 

voor gevel-, vloer- en dakisolatie of 

energiezuinige keukenapparatuur.

Nu de BTW op werkloon tijdelijk 

verlaagd is , heeft u een extra voordeel 

omdat u 15% minder BTW over de 

werkzaamheden betaalt. Wij adviseren 

u graag over de beste oplossing voor 

uw woning.

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

    

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

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Struikmargriet

Argyranthemum frutescens 
Daisy Crazy
Diverse kleuren.
Potmaat 21 cm.

van 7,99Dvoor

4,99Zondag 26 mei open 

van 11.00 tot 17.00 uur

wk 21. Geldig van 23-05 t/m 29-05. OP=OP

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



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

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl
Go ed Ge zien

HUIZEN TE KOOP IN BRONCKHORST

Kopen met Duokoop is ook mogelijk: u koopt een woning zonder de grond. Deze financiert u op basis van erfpacht (aftrekbaar).
Op ieder gewenst moment kunt u de grond kopen en volledig eigenaar worden. Zie ook: www.duokoop.nl

Rozenstraat 35 
Royale vrijstaande woning  
met garage op mooie locatie.
 

€ 539.000,=

Ruurloseweg  54
Vrijstaand woonhuis met vrij 
uitzicht.
 

€ 274.000,=

Ruurloseweg 43
Mooie vrijstaande woning 
(2000) met  veel extra’s.

€ 289.000,=

Tramstraat 2a
Mooie hoekwoning  aan de 
rand van het centrum.

€ 214.000,=

Ruurloseweg 30V-27
Vrijstaande recreatiewoning, 
gelegen in een bosrijke 
omgeving. 

€ 125.000,=

Bronkhorsterstraat 7
Helft van dubbele woon-
boerderij met  kapschuur en 
weiland.

€ 274.000,=

Hengelosestraat 31
Ruim half vrijstaand woon-
huis met schuren, carport en 
grote tuin.

€ 269.000,=

Vordenseweg 11
Karakteristieke vrijstaande 
woning met grote schuur.

€ 322.000,=

Hengelo Gld Hengelo Gld Hengelo Gld Hengelo Gld

ZelhemKeijenborgKeijenborgHengelo Gld

Plan De Tulpenhorst voorziet op de begane grond in ca. 400 

vierkante meter winkelruimte en 13 appartementen. De ap-

partementen bevinden zich op de eerste en tweede verdie-

ping. De appartementen zijn voorzien van 3 kamers, royale 

woonkamer met keuken en 2 (slaap)kamers. Er is 1 uniek 

appartement (type Penthouse) met uitzicht op de kerk, voor-

zien van royale woonkamer met keuken en 3 slaapkamers! 

Het betreft vooral appartementen in het startersegment.

Vanaf ca. € 124.800,- v.o.n.

13 STARTERSAPPARTEMENTEN
HOEK MARKTSTRAAT - RAADHUISSTRAAT HENGELO

START VERKOOP
28 MEI a.s.- 17.00 tot 19.00 uur

Gerrits Makelaardij, Raadhuisstraat 9 A, Hengelo Gld

Kopen met
starterslening

mogelijk!

Bel 0575 465 525  |  www.gerritsmakelaardij.nl

VERKOOP EN INFORMATIE

www.debunte.nl

ONTWIKKELING

0318 41 66 44  |  www.dejong-lafeber.nl

ONTWERP
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Toeken: (met grote steken) slordig naaien. “’t Gat in miene 
bokse hef Jannao maor zo an mekare etoekt.”

 B. Hekke: “’t Hekke op de neuze zetten.”De bril opzetten. 
“Foj, noo mo’k eerste weer ’t hekke op de neuze zetten, 
anders kan ‘k den breef neet leazen.”

 C. Melkrit: Route waarin de melkbussen voor de melkfabriek 
opgehaald worden. “Vrogger ha’j as melkrieder ’n melkrit.”

Marian Harenberg is geboren en ge-
togen op boerderij De Brandsenberg 
in Baak. Ze dacht als kind al aan 
toerisme. “Avontuurlijk,” lacht ze, 
denkend aan haar uitwisselingsjaar 
in Amerika. “Interessant, andere cul-
turen, andere talen, hoe andere men-
sen leven.” Maar ze ging naar de Pabo 
in Doetinchem en werkte dertien jaar 
als basisschoolleerkracht.
Na een sabbatical year besloot ze een 
cursus reisleiding te gaan doen en 
reisde af naar Hotel Pension Busker 
in Oostenrijk als wandelreisleidster 
voor de zomervakantie. Elke zomer 
ging ze terug naar het hotel pension, 
dat eigendom is van de Nederlandse 
familie Busker. “Als er gewandeld 
moest worden, ging ik mee, want ik 
kende de route en van lieverlee het 
gebied.”

Margriet Wieling komt uit Roden 
in Drenthe en woonde in het Friese 
Drachten tijdens haar studie en werk-
tijd. Ze ontmoette Marian in 2007 in 
Oostenrijk tijdens een wintersportva-
kantie via haar reisorganisatie. “Ma-
rian was onze begeleider,” lacht ze. 
“Ik werkte in het speciaal onderwijs 
als orthopedagoge en had dus veel en 
lange vakanties.” Bergen en actieve 
vakanties vindt ze heel erg leuk. Via 
Marian ging Margriet iedere zomer-
vakantie naar Oostenrijk als reisbege-
leider.

In 2007 vertrok Marian naar Oosten-
rijk om er het hele jaar te werken. “Ik 
heb veel opgebouwd aan taalkennis, 
cultuurkennis en kennis van alle fa-
cetten van de horeca,” vertelt ze. Dit 
voorjaar hoorde ze dat de pachter van 
Hotel Pension Busker wilde stoppen.
Tijdens gezamenlijke wandelingen 
brainstormden Marian en Margriet 
wel eens over een nieuwe uitdaging. 
“Dat stukje horeca en het omgaan 
met de mensen daar en alles wat 
daarbij komt kijken. Ik merkte dat 
het mij ook erg aanspreekt. En nu 
deze kans zich voordoet, gaan we het 
samen runnen,” zegt Margriet. Ze 
heeft haar baan in het onderwijs na 
elf jaren opgezegd en haar huis ver-
kocht.

“Het bijzondere van dit hotel is, dat 
het vrij kleinschalig is. Het heeft 25 
kamers en er is plaats voor ongeveer 
85 mensen,” vertelt Marian enthou-
siast. In de gezinskamers staan com-
fortabele bedden en stapelbedden. 
In de grote tuin is een volleybalveld 
en zwembad en is voldoende ruimte 
voor evenementen zoals concerten.
“Het leuke is de gezelligheid, de ge-
moedelijkheid, het persoonlijke. 
Mensen worden met namen aange-

sproken, niet met kamernummer. 
Dat willen wij sowieso handhaven.” 
In de keuken worden de maaltijden 
afgestemd op de voornamelijk Neder-
landse gasten.

Marian en Margriet werken samen 
met de Reisorganisatie Estivant Va-
kanties voor singles en voor eenou-
dergezinnen. Hierbij is voor de kin-
deren een kinderteam beschikbaar, 
zodat de ouders hun handen vrij 
hebben. Flow Reizen is voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
En gezinnen kunnen zelf boeken. 
Daarnaast zijn er georganiseerde 
Bridgereizen met bridgeavonden en 
excursies overdag. Ook zijn er wan-
delgroepen en actieve groepen. Die 
gaan parapenten, raften, bandvaren 
op de rivier of mountainbiken, afhan-
kelijk van het reisprogramma. “Voor 
gasten die hier komen, hebben we ge-
noeg ideeën voor een leuke invulling 
van hun vakantie. Die service staat 
centraal, dat maakt het anders dan 
anders.”

Het skigebied Ski-juwel rond Hotel 
Busker ligt tussen 850 - 2100 meter 
hoogte. “In de winter komt eigenlijk 
iedereen om te skiën, snowboarden 
of langlaufen en dan hebben we vaak 
groepen, zoals Aerofitt Zelhem en 
Hengelo, die jaarlijks in januari een 
lang weekend komen met deelne-
mers. Dat is altijd heel leuk.” Groe-
pen komen met touringcars met hun 
reisbegeleider vanuit Nederland. Het 
hotel regelt dan heel snel de passen 
en skiverhuur en coördineren wie les 

wil. “Binnen twee uur hebben ze ont-
beten en staan ze op de ski’s.”

Tijdens het wintersportseizoen is 
voor gezinnen een kinderbegelei-
dingsteam aanwezig. Dat helpt met 
het passen van ski’s, brengt de kin-
deren naar de les met eigen bus en 
haalt ze op voor de lunch. Na de les-
sen worden ze naar het hotel terugge-
bracht. “Als we op volle sterkte zijn, 
zijn we met vijftien personen. Voor 
zowel de horeca als de kinderen.” 
Veel jongeren, ook stagières, uit Ne-
derland komen naar Oostenrijk.
“Het allermooiste van ons pension 
is de gezellige après skibar onderin,” 
lacht Marian. “Die hebben we een 
aantal keren per week open, alleen 
voor eigen gasten. Daar wordt heel 
wat afgefeest.”
Marian woont en werkt al jaren in 
Oostenrijk en voelt zich er thuis. Mar-
griet legt uit: “De afgelopen jaren heb 
ik daar gemiddeld tien weken per 
jaar met enorm veel plezier rondge-
lopen, gewerkt en de omgeving eigen 
gemaakt. Voor mij was het altijd als 
ik de berg opging al thuiskomen. Dat 
gevoel willen we uitdragen en uitstra-
len aan de gasten: Thuiskomen in de 
bergen.”

Hotel Pension Busker, Lindenweg 
235, 6314 Niederau Wildschönau, 
Tirol, Oostenrijk. Telefoon 0043 (0) 
5339 20292, mobiel 0043 (0) 664 
9230814, email info@pensionbusker.
com. Meer informatie is te vinden op 
www.pensionbusker.com. Zie ook de 
advertentie elders in de krant.

Thuiskomen in de bergen: 
Hotel Pension Busker in Oostenrijk
Marian Harenberg komt uit 
het Gelderse Baak, maar woont 
en werkt in Oostenrijk. Samen 
met Margriet Wieling uit Roden 
(Drenthe) nam zij per 1 mei de lei-
ding over van Hotel Pension Bus-
ker, gelegen in Niederau. Gekleed 
in Oostenrijkse ruitjesblouses, 
vertellen Marian en Margriet hoe 
dat zo gekomen is.

Margriet Wieling (l.) en Marian Harenberg van Hotel Pension Busker.

U kunt die dag kennismaken met de 
witte asperge. Op de aspergevelden 
ziet u de asperge-oogstmachines in 
bedrijf. Een unieke hulp bij het steken 
van de asperges. Vervolgens kunt u in 
de boerderij zien hoe de asperges ge-
wassen en gesorteerd worden. Naast 
deze bezienswaardigheden wordt er 
nog wat extra’s georganiseerd. Op 
de boerderij worden maaltijden met 
asperges en aspergesoep bereidt zo-
dat u ook verse Dremptse asperges 
kunt proeven! Een andere lekkernij 
is het asperge-ijs dat IJsboerderij ‘t 
Dommerholt speciaal voor deze hap-

pening bereidt. Maar er is nog meer 
georganiseerd: er wordt doorlopend 
een demonstratie gegeven hoe asper-
ges geschild worden met een nieuwe 
professionele schilmachine. Er is een 
presentatie van witte wijnen van 
‘Weingut Hubertushof’ die ook ge-
dronken kunnen worden. En er wordt 
een video’s over de teelt van witte 
asperges vertoond. De Stokhoven en 
haar medewerkers willen u graag 
verwelkomen en u alles zien wat er 
allemaal moet gebeuren voordat die 
overheerlijke asperges klaar zijn voor 
de verkoop. Op boerderij De Stokho-

ven zijn tot en met 24 juni (7 dagen 
per week) verse asperges te koop. Dit 
betekent voor veel mensen in onze re-
gio dat ze niet meer de verre reis naar 
het zuiden des land hoeven te maken. 
Een kenner weet namelijk dat je as-
perges vers bij de teler moet kopen. 
Asperges van De Stokhoven zijn niet 
te vergelijken met de asperges uit de 
supermarkt en al helemaal niet met 
die uit blik. Asperges moeten zo vers 
mogelijk zijn en dat hebben ze bij ´de 
Stokhoven´ goed begrepen. Kwaliteit 
staat al 20 jaar hoog in hun vaandel. 
Elk jaar groeit de vraag naar asperges, 
maar de teelt en verwerking van de 
‘koningin der groenten’ is bij veel 
mensen nog onbekend. Daarom is de 
Aspergehapje-Dag een goed moment 
om eens nader kennis te maken met 
‘het witte goud’.

Boerderij De Stokhoven   20 jaar asperges
Drempt - Op de velden van boerderij De Stokhoven wordt dit jaar voor het 
20e seizoen witte asperges gestoken. Het team van deze regionaal bekende 
aspergeboerderij houdt daarom op 25 mei een Aspergehapje-Dag van 
10.00-17.00 uur. Deze proeverij is voor iedereen gratis te toegankelijk. De 
Stokhoven vindt u aan de Rijksweg 37 (6996 AB) bij Drempt.

Claudia Ansel is een Schlagerzange-
res, die bij toeval ontdekt werd door 
André Wolff van ‘Die Kolibris’, toen 
ze aanwezig was bij de opnameses-
sie van Marianne Rosenberg, die het 
nummer ‘Ich bin wie Du’ opnam. 
Ze was al liefhebber van de (WDR 4) 
Schlagermuziek en bleek over een 
goede stem te beschikken.
Het werd het begin van haar carrière, 
waarin ze van haar passie haar groot-
ste hobby kon maken. “Deze hobby 
geeft me de dagelijkse dosis vitami-
nes die ik nodig heb en ben zeer ver-
eerd dat ik deze vitamines mag over-
dragen op alle mensen die ook van 
Schlagers houden.”
Claudia’s repertoire werd onlangs 
vernieuwd en is geijkt op het Ok-
toberfest en Carnavalsfeesten.“De 
vraag naar uptempo nummers wordt 
steeds groter vanwege het partyge-
halte.” Gelukkig kon ze daar direct 
op anticiperen met de hulp van And-

re Wolff en Raymond de Laruelle die
haar met hun geduld en vakkennis
in de studio terzijde staan. Ondanks
deze ontwikkelingen zal ze altijd
haar ‘Golden Oldie’ Schlagerparade
in haar repertoire houden.

Claudia Ansel op
Bier & Weinfest
Wittebrink - Tijdens het Bier & 
Weinfest bij café ‘de Tol’ op zondag 
2 juni treedt de Duitse Schlagerzan-
geres Claudia Ansel op na de eerste 
set van de Edelweisskapelle.

De moderne accommodatie beschikt 
over alle faciliteiten en dienstverle-
ning rondom het laatste afscheid; van 
een verzorgingsruimte, opbaarka-
mers waaronder een speciale kinder-
opbaarkamer tot en met een familie-
kamer voor een klein intiem afscheid 
en een aula met tweehonderd zit-
plaatsen. “Afhankelijk van de grootte 
van het gezelschap beschikken we 
over diverse condoleanceruimten. 
Tijdens de open dag zijn onze mede-
werkers graag bereid om bezoekers 

te informeren over mogelijkheden 
voor een persoonlijk afscheid. Maar 
ook mensen die een kijkje achter de 
schermen willen nemen, zijn van 
harte welkom”, benadrukt Brink-
horst. De crematieruimte is uniek in 
Nederland. Steeds meer familieleden 
en nabestaanden willen hun geliefde 
begeleiden tot aan de crematieruim-
te. Inspelend op die wens is de crema-
tieruimte ingericht als een intieme 
afscheidskamer. Ook bijzonder is de 
stilteruimte waar mensen de dag na 
de crematieplechtigheid de as van de 
overledene kunnen bezoeken. “Dat is 
speciaal omdat wettelijk is vastgelegd 
dat de as de eerste maand niet ver-
strooid of bijgezet mag worden”, licht 
Brinkhorst toe. Tot slot wijst Brink-
horst op Gasterij de Ontmoeting; een 
ontmoetingsplaats die zes dagen per 
week is geopend voor mensen die 
behoefte hebben aan een luisterend 
oor, een kop koffie of vragen hebben 
over mogelijkheden rondom het laat-
ste afscheid. Naast het buitencolum-
barium, een urnenmuur, biedt het 
crematorium ook de mogelijkheid 
van een binnencolumbarium.

Zondag 26 mei: Open dag 
Crematorium de Omarming
REGIO - Zondag 26 mei houdt 
Crematorium de Omarming een 
open dag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het crematorium werd in okto-
ber 2011 geopend aan de Voor-
sterallee in Zutphen. “Graag 
willen we de mensen uit de om-
geving weer de gelegenheid ge-
ven om kennis te maken met de 
mogelijkheden die ons cremato-
rium biedt”, aldus directeur en 
eigenaar Gert Brinkhorst. Het 
crematorium is te bereiken via 
de ingang van de begraafplaats 
aan de Voorsterallee in Zutphen.
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Zaterdagavond opent de tent in het 
weiland bij Vleesboerderij Garritsen 
haar deuren om de aftrap te geven 
voor een spetterend weekend tijdens 
de Full Pull Party. Deze Rock en Roll 
feestavond zullen 3 geweldige bands 
de bühne betreden om een gevarieerd 
avondprogramma neer te zetten.
De FARMERS FROM HELL die met co-
vers van Normaal, ZZ-Top, de Stones 
en nog veel meer rock en roll legen-
des de tent op haar grondvesten laat 
schudden. De feestband DE VORDEN-
SE SOPPERS die met onder meer co-
vers van Achterhoekse bands Jovink, 
Normaal, Hanska Duo en de Spitfires 
de tent verandert in een dampende 
feestmassa. KILLER AND THE COOL-
CATS, met een net niet valse piano, 
contrabas, sologitaar en een doldwa-
ze drummer op het podium worden 

covers uitgevoerd die nauwelijks van 
het origineel zijn te onderscheiden 
welke in de jaren ‘50 en ‘60 van de 
vorige eeuw tot een muziekrevolutie 
hebben geleid. Een must voor de lief-
hebber van echte Rock en Roll!

Zondag 2 juni trekkertrek. Deelne-
mers aan de trekkertrek kunnen ‘s 
morgens terecht bij het secretariaat, 
dan zal de strijd met de twee sleepwa-
gens worden aangegaan op de LMB 
Huurnink-Baan en de LMB Pelgrom-
baan. Naast de trekkertrek zijn er tal 
van activiteiten zodat niemand zich 
hoeft te vervelen. Zo is er voor de 
allerkleinsten een luchtkussen aan-
wezig, is er voor de grotere kinderen 
de mogelijkheid om met een echte 
zitmaaier en een kleine sleepwagen 
het gevoel van trekkertrek zelf te er-

varen. Ook kunnen de kinderen lek-
ker crossen met quads in een veilig 
afgezet parcours en wordt er gevlo-
gen met modelhelikopters.
Dan is voor het nodige spektakel het 
American Spinning Wheels team 
aanwezig welke meerdere shows zul-
len verzorgen. Hun show bestaat uit 
het net zo lang met spinnende wielen 
op de plek stil staan totdat de banden 
van hun Amerikaanse politieauto 
knappen, een lust voor het oog! Ook 
nemen zij hun zitmaaier mee, die is 
uitgerust met een straalmotor; hier-
mee zal een poging worden gedaan 
om de meest brute barbecue ooit te 
bewerkstelligen.
Voor de dames is er naast een nagel-
studio de mogelijkheid om deel te ne-
men aan een trekkerbehendigheids-
wedstrijd. Houd voor meer program-
maonderdelen en andere informatie 
de site en de facebook-pagina in de 
gaten! www.humstee.nl
http://www.facebook.com/
TrekkertrekHumstee2013?fref=ts.

1 en 2 juni Trekkertrek weekend 
in Toldijk!

Toldijk - De bands zijn geboekt, de deelnemerslijsten gevuld, alle ne-
venactiviteiten geboekt en de trekkers worden aangeladen om in de 
juiste gewichtsklasse optimaal te kunnen presteren! Zaterdag 1 juni 
Full Pull Party en zondag 2 juni trekkertrek.

Dit onderzoek is uitgevoerd in op-
dracht van de drie provincies. “De 
provincies willen, gelet op hun ver-
antwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van het lokaal bestuur, lessen trek-
ken uit de ontwikkelingen en resulta-
ten op het gebied van gemeentelijke 
herindelingen.” Dit gebeurde door de 
documenten die betrekking hadden 
op de herindeling te analyseren en de 
zogeheten survey-feedback methode. 
Dat houdt in dat er een gestandaar-
diseerde vragenlijst werd verspreid 
die vervolgens werd besproken in 
feedbackbijeenkomsten. Het onder-
zoek telde 507 respondenten. Die zijn 
onder te verdelen in de categorieën 
college van b en w, gemeenteraad, 
ambtelijk apparaat van de gemeente, 
griffie, maatschappelijke organisaties 
en overige betrokkenen. Raadsleden, 
bestuurders en vooral ambtenaren 
reageerden het meest op de enquête.
De mensen die betrokken waren bij 
een herindeling waarbij de gemeente 
de drijvende kracht was, reageren 
het meest positief. 87 procent van 
de ondervraagden geeft aan dat men 
achteraf opnieuw voor een gemeen-
telijke herindeling zal kiezen. In 
het geval de provincie de drijvende 
kracht was, is dat percentage 67 pro-
cent en als de herindeling vanuit het 
rijk aangedreven werd 55 procent. 
Daarbij moet worden aangetekend 

dat de ondervraagde 61 procenten 
van de raadsleden die deelnamen aan
het onderzoek niet opnieuw voor een
herindeling zouden kiezen.
“Herindeling draagt volgens respon-
denten bij aan het vergroten van de
bestuurskracht, het professionalise-
ren van de organisatie en het verbe-
teren van de dienstverlening aan de
burger”, zo valt verder te lezen in het
rapport. “In de relatie van de gemeen-
te tot de gemeenschap zijn meer
negatieve dan positieve gevolgen te
noteren. De betrokkenheid van en
de band met de burger verslechtert
eerder dan dat deze verbetert, net zo-
als ook de herkenbare identiteit van
de gemeente door herindeling vaak 
negatief wordt beïnvloed.”

De onderzoekers verwachten dat in
de toekomst een herindeling gemak-
kelijker verloopt in een gemeente die
in het verleden al eerder is gefuseerd.
De feedbackbijeenkomsten in het on-
derzoek hebben echter laten zien dat
de meeste heringedeelde gemeenten
op dit moment geen formele voorne-
mens hebben voor nieuwe herinde-
lingen. Alternatieven voor herinde-
ling (zoals samenwerking) die betrek-
king hebben op het versterken van
de bestuurskracht of het verbeteren 
van de dienstverlening worden wel
overwogen.

Gemeentelijke herindelingen geëvalueerd

Betrokkenen zien fusie 
achteraf als beste optie
Regio - De meeste mensen die betrokken waren bij een gemeentelijke
herindeling, staan daar achteraf positief tegenover. Dat is één van de
conclusies uit het onderzoek van de Nederlandse School voor Open-
baar bestuur naar 39 herindelingen in de provincies Gelderland, Lim-
burg en Overijssel. Onder meer de gemeente Zutphen, Bronckhorst,
Oost Gelre en Berkelland werden betrokken in de evaluatie. Volgens
onderzoekers hebben de herindelingen gezorgd voor een vergroting
van de bestuurskracht en verbetering van de dienstverlening. Negatie-
ve effecten van de herindelingen zijn dat de kosten regelmatig hoger
uitpakten dan verwacht en dat de relatie van de gemeente met de bur-
ger is verslechterd. Het grootste deel van de deelnemers aan het on-
derzoek waren mensen uit de interne organisatie van een gemeente.

’s Ochtends wordt in de tijdtraining 
ook al flink gas geven, aangezien de 
trainingstijden bepalend zijn voor 
de startposities, hierdoor zijn ook de 
trainingen zeker de moeite waard om 
te aanschouwen. ‘s Middags zullen de 
rijders de strijd met elkaar aanbinden 
om zoveel mogelijk punten voor het 
Nederlands Kampioenschap bij el-
kaar te rijden. De immer spannende 
massastart, waarbij alle rijders vanaf 
hun startpositie zullen proberen als 
eerste de eerste bocht te ronden en 
zo een uitstekende uitgangspositie te 
verwerven voor de rest van de race, 
mag u als publiek niet missen, span-
ning ten top. Verder is het natuurlijk 
genieten van mooie uitremacties, 
snelle passeermanoeuvres en de vele 
verre sprongen over de schansen. In 
het rennerskwartier maakt u kennis 
met de rijders en hun motoren be-
wonderen en in de tent bij het start-
terrein kunt u een hapje en drankje 
nuttigen. Er worden ca 200 rijders 
verwacht in de klassen Cup MX2 Cup, 
Cup Open, NK Open en NK MX2. Met 

name in de klasse Cup MX2 zijn de 
ogen gericht op vele regionale rij-
ders. In de competitie doen een aan-
tal TCD-leden goede zaken. Sander 
Damen (Zeddam) staat op de 7e en 
Joris Rensing (Bredevoort) op de 14e 
in de tussenstand. En natuurlijk zul-
len de overige TCD-leden hen op hun 
thuiscircuit het vuur aan de schenen 
leggen. En dat zijn er een flink aan-
tal: Lennart Bleumink (Brummen), 
Wesley Aaldering (Loerbeek), Mickey 
Lintsen (Lobith), Maurice Hoervers 
(De Steeg), Ionno Kuster (Doesburg), 
Peter Bergsma (Hummelo), Robin Pas-
man (Eerbeek), Jasper Gamelkoorn 
(Rheden), Jimmy Gies (Didam), Mar-
nix Merk (‘s Heerenberg), Eduward 
Hermsen (Zevenaar), Joris Raben 
(Elten) en Sjoerd Klop (Tolkamer). 
Met de kennis van hun thuiscircuit 
moeten zij veel punten in Hummelo 

aan hun score toe kunnen voegen. In 
de klasse Cup Open zullen de lokaal 
bekende rijders Vincent Tieleman 
(Beek), Kjeld Verhaegh (Doesburg) en 
Paul Tieleman (Beek) hun thuisvoor-
deel willen uitnutten. Bij de NK Open 
zullen lokale rijders Lars Rietman 
(Doetinchem), Bas Klein Haneveld 
(Warnsveld), en Rob Seesing (Hen-
gelo) proberen hun kennis van het 
circuit in goede uitslagen te laten gel-
den. Ook zogenaamde inters mogen 
zich voegen onder de deelnemers, 
waaronder Gert Jan Assink (Aalten) 
en Mike te Beest (Duiven). Het mo-
torsportterrein De Heksenplas is te 
bereiken via de N314 (Doetinchem-
Hummelo), afslag Rozegaarderweg. 
De entree is laag gehouden voor een 
hele dag topsport. Jeugd tot en met 
15 jaar en ouderen vanaf 65 jaar mo-
gen zelfs gratis het circuit bezoeken.

Motorsportvereniging TCD Hummelo

Nederlands Kampioenschap 
Motocross
Hummelo - Op zondag 26 mei 
is het circuit De Heksenplas in 
Hummelo het strijdtoneel voor 
het Nederlands Kampioenschap 
Motocross. De trainingen begin-
nen om 9.30 uur en u kunt van de 
wedstrijden genieten vanaf 12.15 
uur. Iedere groep rijdt ’s mid-
dags twee manches variërend van 
15 minuten tot 25 minuten en 2 
ronden.

Op deze laatste zondag van de maand 
is er ook weer een prijsvraag. De luis-

teraars wordt gevraagd een ‘ampart 
woord’ uit het dialect te verklaren en
dit door te bellen of te SMS-en aan de
studio Er zijn leuke prijzen te win-
nen. Ideaal Dialect biedt wekelijks 
een gevarieerde muziekprogramma
met muziek uit de verschillende
noordelijke en oostelijke streken van
het land, aangevuld met dialectverha-
len. De programma’s van Radio Ide-
aal zijn te beluisteren via FM.105.1-
105.8 of via het kabelnet in de regio
FM 91.1 en FM 94.0.

Duo ‘Alles Andes’ te gast 
bij Ideaal Dialect
Zelhem - In de uitzending van zon-
dag 26 mei is het duo ‘Alles An-
des’ te gast in het programma van 
Ideaal Dialect, dat tussen 11.00 
en 12.00 uur wordt uitgezonden. 
Van het duo werden live een aan-
tal opnames gemaakt in de Ideaal 
studio, waarbij acht nummers 
werden ingezongen. Verder is er 
een gesprekje met het duo.

Toldijk - Uitslag van de vijfde competitieavond van de zesde ronde van 
Bridgeclub Bronkhorst gespeeld op donderdagdag 16 mei te Toldijk.

A-lijn: 1. Inge & Reint Pellenberg 63,13 %; 2. Erica Schut & Marijke Hilderink 
57,63 %; 3. Guy & Miguel Mendes de León 56,25 %. B-lijn: 1. Gerda Schuur-
man & Gerda Tankink 64,06%; 2. Henny Deunk & Leni Lamers 60,94 %; 3. 
Geerte Menkveld & Margaret Heijting 54,17%. C-lijn: 1. Annie Hartman & 
Hen Rombouts 62,50%; 2. Jos Jehee & Theo Geurts 61,25 %; 3. Fia Wesselink 
& Thea Huis in `t Veld 56,67 %.

We speelden onze vijfde en tevens laatste competitieavond van dit seizoen. 
Zij die naar de A-lijn promoveren zijn Aartje Bernards & Pop Grizell; Gerda 
Schuurman & Gerda Tankink en Theo Damen & Theo Schut. Naar de B-lijn: 
Jos Jehee & Theo Geurts; Marietje Geurts & Greet Jansen en Annie Hartman 
& Hen Rombouts. Donderdag 23 mei is de slot/feest einddrive van dit sei-
zoen. Kunt u de komende avond niet aanwezig zijn? Meldt u zich dan zo 
snel mogelijk af. U doet dat met een sms naar 06-28633453 (inspreken lukt 
niet!) of door te mailen naar bcbronkhorst@hotmail.nl

Zomerbridge
Donderdagavond 6, 13, 20 en 27 juni om in Den Bremer te Toldijk deel 
te nemen aan de zomerbridgedrive, (vooraf inschrijven, voor telefoonnr. 
zie hierboven).

B r i d g e n

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



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). 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. 

U hebt al een aantal keren iets over zwemba-
den in de krant gelezen. We hebben in de ge-
meente Bronckhorst meerdere zwembaden. 
Nu we moeten bezuinigen is de vraag of alle 
zwembaden wel open kunnen blijven.
De gemeente Bronckhorst is elk jaar een 
groot bedrag kwijt aan elk zwembad. Dat 
kan zo niet doorgaan en de gemeente gaat 
daar dan ook mee stoppen. De zwembaden 
kunnen alleen maar open blijven als er een 
goede mogelijkheid is om te privatiseren. 
De gemeente gaat zich dan helemaal terug 
trekken. Dat houdt wel in dat er een aantal 
eisen aan die privatisering gesteld worden. 
Veiligheid is daarin zeker een belangrijk on-
derwerp.
Er is nu veel actie bij meerdere groepen om 
te proberen de zwembaden over te nemen. 
Dat is spannend, lukt het wel of lukt het 
niet.
Op 30 mei buigt de gemeenteraad zich weer 
over de verschillende voorstellen. De CDA 
fractie is zich op die vergadering goed aan 
het voorbereiden. Het gaat om iets wat door 
heel veel burgers erg belangrijk wordt ge-
vonden. Of het allemaal gaat lukken is de 
vraag, maar u kunt er zeker van zijn dat het 

CDA alle belangen goed afweegt. Uiteraard 
willen we ook graag uw mening horen. Als 
u denkt een bijdrage te kunnen leveren dan 
horen wij dat graag.

De CDA-fractie

cdafractie@bronckhorst.nl

Zwembaden

Er spelen momenteel veel zaken in onze 
gemeente. In een aantal zaken lijkt priva-
tisering de oplossing voor veel problemen, 
waar we als gemeente en gemeenschap voor 
staan.
Op zich is daar niets mis mee. Maar als onze 
fractie kijkt naar het aantal reacties dat onze 
fractie bereikt in de vorm van klachten, is de 
vraag: Wat is het echte probleem?

Ook u begrijpt zeer zeker dat niet altijd een 
positief antwoord kan worden verkregen op 
een vraag. De gemeente is vaak gehouden 
aan wet- en regelgeving of aan prijsvorming, 
zoals die is neergelegd in verordeningen van 
de raad of beleidsregels van het College van 
B&W.

Bij uitzonderingen spreekt het college regel-
matig over maatwerk. Maar naar ons oordeel 
is het daarbij geen eenrichtingsverkeer. Het 
college lijkt maatwerk alleen toe te passen, 
als het hen even goed uitkomt. Echter, een 
goede communicatie is ook de bereidheid 
tonen er met elkaar uit te willen komen, op-
lossingen te vinden en zo nodig de raad te 
vragen gelet op voortschrijdend inzicht de 

bakens te verzetten.
Heeft u recente er-
varingen waarbij u 
tegen een muur van 
wet- en regelgeving aanloopt en lijkt er geen 
doorkomen aan? Neemt u dan contact op 
met onze fractie en wij zullen bekijken op 
welke manier wij uw punt op de politieke 
(maatwerk-)agenda kunnen krijgen.

Door U gekozen zijn wij er voor U! GBB heeft 
één doelstelling: ‘de belangenbehartiging 
van de leefgemeenschappen in de gemeente 
Bronckhorst.’

gbbfractie@bronckhorst.nl

Communicatie over maatwerk

Belangrijke thema’s voor de komende jaren 
zijn: werk, de zorg voor ouderen, gehandi-
capten en gezinnen. Er gaat op deze gebie-
den veel veranderen, om de kosten omlaag te 
brengen en beter aan te sluiten bij de vraag. 
De PvdA vindt het van groot belang dat er 
goede voorzieningen blijven voor de meest 
kwetsbaren en dat inwoners van Bronck-
horst nauw betrokken worden bij alle veran-
deringen.

De laatste drie jaar leek het alsof inwoners 
mee konden doen en denken, bijvoorbeeld tij-
dens inspraakavonden. En toen verenigingen 
en dbo’s uitgenodigd werden om met plan-
nen te komen voor het behoud van gemeen-
schappelijke voorzieningen. Maar uiteinde-
lijk is er een ton bezuinigd op verenigingen 
en worden vrijwel alle plannen verworpen.

PvdA Bronckhorst gaat haar verkiezingspro-
gramma schrijven. Precies het goede mo-
ment voor u om aan te geven wat u belang-
rijk vindt. Of u nu lid bent van de partij of 
niet, dat maakt niet uit. PvdA Bronckhorst 
wil het anders, wil dat inwoners écht mee-
doen.

Johanna Bergervoet, raadslid
woont in Zelhem.

P.S. Onze website is vernieuwd, maar nog niet 
klaar. U kunt alvast even kijken hoe mooi hij 
eruit ziet. Als we voor de zomer klaar zijn 
met het verkiezingsprogramma, komt deze 
op de website.

pvdafractie@bronckhorst.nl

Meedoen?

In de plaatselijke politiek word je regelmatig 
voor keuzes geplaatst. Soms moeilijke keu-
zes, dilemma’s eigenlijk. En elke oplossing 
heeft zijn voor- en nadelen.
Een voorbeeld. Momenteel speelt in Bronck-
horst West het verzoek van een drietal 
schoolbesturen om één gezamenlijke nieu-
we school te bouwen. Het bouwen van deze 
school in Steenderen betekent sluiting van 
de scholen in Olburgen en Baak. Je weet, dat 
de school in een dorp een belangrijke sociaal-
maatschappelijke functie vervult, maar door 
krimp en geldgebrek kunnen niet overal alle 
scholen in stand blijven.
Nog een voorbeeld. Alle zwembaden in de 
gemeente open houden is niet meer te be-
talen. Er moeten baden dicht, maar welke 
dan? We zoeken naar draagvlak en probe-
ren de dorpen en de huidige exploitant er-
bij te betrekken. “Kom maar met plannen 
om ze open te houden en wees creatief om 
de kosten te betalen” hebben we tegen hen 
gezegd. De tijd zal leren of dat lukt, maar 
uiteindelijk moet de gemeente toch gewoon 
een besluit nemen: open of dicht, hoe moei-
lijk dat ook is.

Tenslotte een dilem-
ma dat de gemeente-
raad elk jaar opnieuw 
tegenkomt: de vraag 
of we bij een begro-
tingstekort bezuini-
gen of de belasting (ozb) verhogen. Beide 
doen pijn, want of je snijdt in voorzieningen 
of je verhoogt het prijskaartje voor onze in-
woners.

Waar gaat dit verhaal naar toe? Naar de 
constatering dat besluitvorming ook op ge-
meentelijk niveau niet eenvoudig is, omdat 
de gevolgen niet voor iedereen positief uit-
pakken. Blijft het bij deze constatering? Nee, 
dit is tegelijk een oproep om je daar niet al-
leen bewust van te zijn, maar ook om het 
er niet bij te laten. Ga meedoen. Meedoen 
met het maken van afwegingen die tot een 
besluit kunnen leiden. Blijf niet aan de kant 
staan, maar DOE MEE. Bij D66 bent u wel-
kom.

Peter Starreveld, commissielid D66.

d66fractie@bronckhorst.nl

Dilemma’s in de politiek

Het huidige college heeft het hoog in de bol 
aangaande samenwerking met burgers, orga-
nisaties en verenigingen binnen de gemeen-
te. De plannen die opgesteld worden moeten 
een groot draagvlak in de Bronckhorster 
samenleving hebben. ‘Burgers en buitenlui 
aan de slag’ dus. ‘Kom met goede plannen 
en wij zullen die ondersteunen’, hoor je het 
college zeggen. Dat heet verbindend werken: 
burgerinzet als smeerolie voor de samenle-
ving. Welnu, in verschillende gebieden is die 
handschoen opgepakt: dorpsbelangengroe-
pen zijn aan de slag gegaan en laten zich 
niet kennen. Na veel gezwoeg, overleg en 
gezweet zijn er doortimmerde plannen op 
tafel gelegd. Integrale plannen met oog voor 
de bevordering van de leefbaarheid: sport en 
recreatie, waar gewenst in combinatie met 
scholen, kinderopvang e.d. Het college is nu 
aan de beurt, maar zij valt opeens terug op 
een eenzijdige sectorale benadering. Buiten-
zwembaden moeten, volgens het college, 
zelfstandig zonder subsidie kunnen draaien. 
Je vraagt je daarbij met recht af waarom er 
in het verleden zoveel subsidie is toegekend, 
maar goed. Of wil het college bij voorkeur 
zoveel mogelijk zwembaden sluiten? Het col-

lege heeft zich al ingedekt door te betogen 
dat één zwembad voor de hele gemeente vol-
doende is. Mocht u verwachten dat daarmee 
één door de gemeente ondersteund zwem-
bad bedoeld wordt, komt u bedrogen uit. Nee 
hoor, niet nodig zegt het CDA en de VVD: ‘we 
laten het aan de marktpartijen over, die kun-
nen dat veel beter’. Daar sta je dan als burger: 
één zwembad en als de exploitatie daarvan 
na 5 jaar tegenvalt wordt ook die gesloten 
en gaan we allemaal in de (auto)rij naar de 
buitenbaden in Doetinchem en Zutphen. 
Maar goed dat er begin volgend jaar verkie-
zingen zijn. Dan kunt u opnieuw uw keuze 
maken. GroenLinks steunt dit beleid niet en 
kiest voor een andere aanpak: de overheid 
staat borg voor minimale voorzieningen en 
daar hoort feitelijk een door de gemeente on-
dersteund buitenzwembad onderdeel van te 
zijn. Het huidige college kiest daar nadruk-
kelijk niet voor.

Herman van Rooijen

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Buitenzwembad: gemeentelijke voorziening?

Het lange termijn perspectief van de gemeen-
te Bronckhorst ziet er, ondanks alle inmid-
dels genomen maatregelen niet rooskleurig 
uit. En dan is nog geen rekening gehouden 
met de extra taken op het gebied van zorg, 
die naar de gemeente toekomen. Bovendien 
is niet duidelijk of het rijk daar wel voldoen-
de middelen tegenover stelt. Voeg daarbij dat 
door de lage rentestand de reserves van de 
gemeente veel minder op gaan brengen dan 
de ruim € 900.000 per jaar tot nu toe, dan 
zal het duidelijk zijn dat extra zal moeten 
worden bezuinigd of de onroerend zaakbe-
lasting (OZB) zal moeten worden verhoogd. 
Gelukkig laat het zich aanzien dat het college 
voor 2014 nog met een begroting kan komen 
die een overschot te zien geeft, maar daarna 
lopen de tekorten snel op. De VVD vindt dat 
een verhoging van de OZB boven de inflatie 
pas aan de orde mag komen als eerst goed 
is gekeken of er nog bezuinigingen mogelijk 
zijn. Immers, van onze inwoners wordt zelf 
een steeds grotere inspanning gevraagd. Op 
allerlei gebieden wordt de verantwoordelijk-
heid bij de burgers teruggelegd. Daar zijn wij 
het mee eens, maar dan kan het niet zo zijn 

dat diezelfde inwoners 
ook nog eens de rekening 
gepresenteerd krijgen. De 
VVD vindt dan ook dat 
eerst gekeken moet wor-
den of het gemeentelijk apparaat niet verder 
kan inkrimpen. En dat kan ook. Kijken we 
bijvoorbeeld alleen maar naar Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting. Bouwplannen 
zijn er nauwelijks nog. Bovendien is de VVD-
fractie van oordeel dat Bouw- en Woningtoe-
zicht weinig toevoegende waarde heeft. De 
aansprakelijkheid voor de bouw blijft im-
mers toch bij de architect of de aannemer lig-
gen. Inmiddels is dit voor een aantal gemeen-
ten reden geweest Bouw- en Woningtoezicht 
onder voorwaarden af te schaffen.
Naast dit voorbeeld is er mogelijk op meer-
dere plekken binnen het gemeentelijk ap-
paraat nog een ombuiging mogelijk. Een 
gelukkige bijkomstigheid is dat gelet op de 
leeftijdsopbouw van het gemeentelijk appa-
raat veel door natuurlijk verloop kan worden 
opgevangen. De financiële positie van de ge-
meente mag dan wel niet rooskleurig zijn, 
rampzalig is zij zeker niet.

vvdfractie@bronckhorst.nl

Lange termijn perspectief gemeente Bronckhorst 
vraagt om ingrijpende maatregelen
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Volgens Jos Herwers zijn elektrische 
auto’s de toekomst. “Renault heeft 
gekozen voor massaproductie van de-
ze wagens. Dat betekent dat de fabri-
kant hier vertrouwen in heeft.” Het 
geloof in elektrisch rijden komt er 

volgens hem ook bij steeds meer on-
dernemers. “Er zijn al vele bedrijven 
die hiermee rijden en ze zijn enthou-
siast.” Herwers geeft de gebruikers 
van de wagens instructies over hoe de 
auto te gebruiken en hoe er de mees-

te kilometers uit te halen. “Ik weet 
zeker dat degenen die er mee moeten 
rijden, enthousiast zullen zijn.”
Wethouder Spekschoor vertelde dat 
de gemeente Bronckhorst duurzame 
initiatieven toejuicht. “Als college 
hebben we gezegd dat als er auto’s 
zijn afgeschreven, dan kunnen we 
zelf ook een stap in de goede richting 
zetten.” Uit een selectie is Herwers 
met de Renault Kangoo ZE als beste 
gekozen en de wethouders wenste de 
gemeentemedewerkers hier veel ple-
zier mee.

Gemeente Bronckhorst gaat voor 
duurzaam wagenpark

Bronckhorst - Met twee elektrische auto’s van het merk Renault Kan-
goo ZE heeft de gemeente Bronckhorst een belangrijke eerste stap ge-
zet op weg naar een duurzaam wagenpark. Woensdagmiddag ontving 
wethouder Arno Spekschoor de sleutels van de twee witte wagens in 
de huisstijl van de gemeente. Garagebedrijf Herwers uit Hengelo heeft 
de auto’s geleverd. De Renaults zullen worden gebruikt voor buiten-
dienstritten.

Op zaterdag 25 mei staan de wedstrij-
den voor het Achterhoekse streek-
kampioenschap op het programma. 
Bij deze competitie, bestaande uit vijf 
wedstrijden op de circuits in Halle, 
Hummelo, Lichtenvoorde, Varsseveld 
en Winterswijk, wordt in veertien 
verschillende klassen uitgemaakt wie 
zich aan het einde van het seizoen 
steekkampioen van de Achterhoek 
mag noemen. De trainingen begin-
nen om half tien en de wedstrijden 
om twaalf uur. De toegang is gratis.
Zondag 26 mei is het Halse Kappen-
bulten circuit het domein voor de 
landelijke jeugd. Er zal dan gestreden 
gaan worden in zeven verschillende 
klassen. Bij de 50 cc zijn alle ogen ge-
richt op Luca Notten (lees meer over 
hem verderop in dit artikel) uit het 
Gelderse Hengelo. Hij staat momen-
teel op een vierde plaats in de tus-
senstand en wil op zijn thuiscircuit 
de nodige punten op de concurrentie 
inlopen. In de klasse 85 cc kleine wie-
len staat Juell Peeters uit Zelhem te 
trappelen om op zijn Kawasaki goed 
voor de dag te komen. Peeters staat 
ook op een vierde plaats in het tus-
senklassement. Hij zal de gashandel 
flink moeten opendraaien om wat 
plaatsen goed te maken.

Damian Bergevoet uit Doetinchem 
en Marco Leerink uit Halle komen 
aan de start bij de 85 cc motoren met 
grote wielen. Zij staan op dit moment 
3e en 9e in de tussenstand. Beide zijn 
er op gebrand om in Halle goed te 
presteren.
De 125 cc jeugd klasse is de opstap-
klasse naar de nationale competitie. 
Deze coureurs hebben al de nodige 
ervaring opgedaan en weten dan ook 
flink gas te geven. Met spectaculaire 
sprongen nemen zij de diverse hoge 
springbulten en vliegen er over als of 
het molshopen zijn.
Klassementsleider Dani de Vries (Ro-
den), Freek van der Vlist uit Apel-
doorn en Davy Pootjes zijn de favo-
rieten voor de dagoverwinning. De re-
gionale inbreng in deze klasse komt 
van Donny van Wessel (Doetinchem) 
en Lars Looman (Zelhem). De trainin-
gen beginnen om 09.30 uur en om 
12.30 uur zal het starthek voor het 
eerst vallen. Alle klassen rijden twee 
manches. De entreeprijs bij het NK 
Jeugd is voor personen vanaf 16 jaar 
€ 5,00 en voor personen t/m 15 jaar is 
de toegang gratis.
Meer informatie over dit evenement 
is te vinden op de website van de Hal-
mac: www.halmac.nl

Crosstalent (8) timmert flink aan 
de weg
Luca Notten uit Hengelo is vorige 
maand net 8 jaar geworden en heeft 
zich als nieuwkomer gelijk goed la-
ten zien in zijn eerste wedstrijden om 
het Nederlands kampioenschap. Luca 
begon vorig jaar rond deze tijd met 
zijn eerste wedstrijden rijden, eerst 
in de regio bij diverse clubs, met als 
hoogtepunt dat ie in zijn eerste jaar, 
meteen club kampioen werd in harf-
sen en verschillende podium plaatsen 
behaalde in de overige regionale wed-
strijden. Luca werd door deze presta-
ties ook opgemerkt door het Henge-
lose crossteam van www.jpxtreme.nl 
en werd dan ook opgenomen in hun 
team.
Mede door deze ontwikkelingen werd 
afgelopen winter gezocht naar aan-
vullende sponsors en werd met dank 
aan heel veel mensen de faciliteiten 
aangeschaft en alles in het werk ge-
zet om dit jaar aan een volledig NK 
seizoen te beginnen bij de KNMV.
De voorbereiding op het NK seizoen 
werd er enorm veel gereden en ook 
al veel gewonnen, het doel voor dit 
jaar was ook ambitieus hoog vastge-
steld op een top 6 klassering in het 
NK, nu na 4 wedstrijden staat Luca al-
gemeen zelfs al op een 4e plaats in de 
tussenstand van het NK. De eerste 3 
NK’s kwam hij zelfs op een 3e plaats 
in de uitslag voor en mocht hij met 
bloemen en bekers naar huis. 
“Wat vorig jaar als een hobby op regi-
onaal niveau is begonnen is ontpopt 
als een serieuze aangelegenheid, we 
reizen nu langs verschillende cross-
banen door heel Nederland, met voor 
Luca als hoogtepunt aankomend 
weekend het thuiscircuit van de 
Halmac in Halle, hier word door het 
team al ontzettend naar uitgekeken 
omdat Luca op dit prachtige circuit 
veel heeft gereden met zijn allereer-
ste motor. We hopen dat er veel men-
sen komen om de regionale toppers 
een hart onder de riem te steken op 
zondag 26 mei op het motorcrosscir-
cuit “de kappenbulten” in Halle.”
Als u Luca wil volgen op internet dan 
kan dat op zijn website www.luca-
notten.com of liken op Facebook #24 
Luca Notten

Streek- en jeugdmotocross in Halle

Halle - In het weekend van 25 en 26 mei zullen op het crosscircuit 
“de Kappenbulten” in Halle zo’n 500 crossers gaan deelnemen aan de 
streekwedstrijden en het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd.

Bij de 50 cc zijn alle ogen gericht op Luca Notten uit het Gelderse Hengelo.

Local Speed Delivery is een ervaren, 
enthousiaste en eigenzinnige pop-
rock band uit Deventer. De afgelopen 
jaren heeft de band veel opgetreden 
op diverse podia en kleine festivals. 
De band werd zeven jaar geleden op-
gericht omdat besloten Paul en Wil-
liam uit Deventer zin hadden om een 
band te beginnen. Na een aantal wis-
selingen speelt Local Speed Delivery 
nu ruim een jaar in de huidige sa-
menstelling.
De band wil creatief blijven, zowel 
wat songteksten als melodieën en 
akkoorden betreft. Daardoor creëert 
de band een eigen geluid, waar ze 
hun publiek mee willen inspireren. 
De combinatie van plezier en serieus 
werken heeft inmiddels geleid tot 
de totstandkoming van een eerste 
album met 14 nummers, die in de 
zomer/herfst zal worden uitgebracht.
De muziekstijl is te omschrijven als 
alternatieve pop-rock met (hard)rock, 
pop en funk en af en toe zelfs psyche-

delische en symfonische invloeden. 
De band spiegelt zich aan artiesten
als Snow Patrol, The Killers, Anouk 
en Fleetwood Mac. Tijdens het op-
treden staan enthousiasme, muzika-
liteit en het entertainen van het pu-
bliek centraal. De goede zangstem (à
la Anouk) van Anne, samen met de
lage stem van William en de achter-
grondzang van Remco kenmerken 
de band. Naast de goed doordachte
en pakkende songteksten, vrijwel 
alle bandleden hebben nummers ge-
schreven, springen ook het originele
akkoordwerk en de opvallende rit-
mes van gitarist William in het oog.
In Local Speed Delivery spelen Anne
Kruit-zang en keyboards, William 
Swartjes-gitaar en zang, Michiel Nij-
boer-gitaar, Paul Meijer-basgitaar, 
Remco Stelder-drums en zang.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

Local Speed Delivery bij 
live@ideaal
Zelhem - Woensdagavond 29 
mei speelt de band ‘Local Speed 
Delivery’ tussen 20.00 en 22.00 
uurlive in het programmalive@
ideaal, dat vanuit Café ‘de Mal-
lemolen‘ in Zelhem wordt uitge-
zonden.

Omdat niet alle kinderen het zo 
goed hebben als in Nederland, wil-
len we de totale opbrengst van deze 
dag schenken aan Stichting Doe een 
Wens! 
Make-A-Wish Nederland (Doe een 
Wens) vervult de liefste wens van 
kinderen tussen 3 en 18 jaar met 
een levensbedreigende ziekte. Het 
vervullen van een allerliefste wens 
heeft op ieder kind een magisch 
effect, maar op kinderen met een 
levensbedreigende ziekte in het bij-
zonder. Het geeft deze kinderen, die 
vanwege hun ziekte te vaak vooral 
patiënt zijn, de kracht om kind te 
zijn. Het verwezenlijken van een 
droom kan voor hun toekomst een 
wereld van verschil betekenen.
Het Hoge haalt elke periode geld op 
voor een goed doel. Het geld wat in 
de maand mei tot aan de zomerva-
kantie wordt gedoneerd, gaat even-
eens naar Stichting Doe een Wens! 
Twee enthousiaste dames uit groep 
8 hebben al een presentatie gemaakt 
over Stichting Doe een Wens. Deze 
presentatie willen zij die dag dan 
ook aan u laten zien.
In en rondom school kan er tijdens 
het festival deelgenomen worden 
aan verschillende activiteiten.  Zo 
hebben we, onder de prachtige beu-

kenbomen, een rommelmarkt. In-
dien kinderen, nadat ze hun kamer 
hebben opgeruimd en daardoor 
spulletjes in de aanbieding hebben, 
kunnen ze, door een mail te sturen 
naar: hethogeavonturijnfestival@
gmail.com voor slechts € 2,00 zich 
hiervoor opgeven. Er wordt dan een 
mooi plekje voor je gereserveerd. 
Ook voor opgave aan het Open Po-
dium kun je dit mail adres gebrui-
ken. Even binnenlopen op school en 
je dan opgeven kan natuurlijk ook! 
Voor een klein bedrag kun je deel 
nemen aan heel veel activiteiten. 
Ook wordt er een open podium 
georganiseerd, staat er een spring-
kussen, kun je figuurzagen of je 
laten schminken, een heus tractor 
parcours afleggen en nog veel meer 
leuke en spannende dingen! Voor 
degenen die eens een kijkje willen 
nemen in het Kind Centrum dus 
de school, het kinderdagverblijf en 
de buitenschoolse opvang worden 
er op die dag om 14.30 uur en om 
16.30 uur rondleidingen verzorgd.
Het team van de Avonturijn hoopt 
u dan ook in grote getalen te mo-
gen begroeten, zodat ze een mooi 
bedrag kunnen storten op het reke-
ningnummer van Stichting Doe een 
wens.

Kinderen al aan het werk voor 
Het Hoge Avonturijn festival

Vorden - Zaterdag 8 juni is het Integraal Kindcentrum in Vorden 
de place-to-be! De teams van basisschool Het Hoge en Kinderopvang 
Avonturijn organiseren samen een festival. Reden van dit feestje 
is de Internationale Kinderdag, welke jaarlijks op 1 juni gevierd 
wordt.
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  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

OPEN DAG
15 juni 2013 

10.00 tot 15.30 uur

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

(bromfiets)Rijbewijs A M

AJAX

ATLÉTICO PARANAENSE

BAYER 04 LEVERKUSEN

F.C. TWENTE

KASHIWA REYSOL

MANCHESTER UNITED

MEXICO NATIONAL TEAM

PARIS SAINT-GERMAIN

PSV

REAL MADRID

S.V. GROL

VITESSE

VOOR C-JUNIOREN

24 t/m 26 mei 2013    SPORTPARK “DEN ELSHOF” GROENLO

24e INTERNATIONALE MARVELDTOERNOOI 

www.marveld.info

Vrumona / Pepsi • DLA ICT • Alferink Installatietechniek • Pfeifer Heavy Machinery / KIKA • Aesy Liften • Gunnewijk Groenlo • Hans Rouwmaat Schoenen & Sport • Rabobank Achterhoek-Oost • VION Retail Groenlo • Rouwmaat Groep 
CSU Hospitality Services • Veld Koeltechniek • Stairway Trappen • Sense & Beauty • Deurwaarderspraktijk Soer • Café Kras • Ventura Dela • Brouwerij de Klok in de Lange Gang • Intersport Borculo • Mijn Magazine 
EP: Groot Zevert • Koppelman Reclame • Albert Heijn • SEAG • Gelderesch Reizen • Schoppensnieder • SMOOVZ • Daals Traiteurs • Gelre FM • Voerman Installatietechniek • Porskamp Installatietechniek • Bouwbedrijf Klein Gunnewiek 
City Lido Groenlo • L.B.A. • Garage John Klein Gunnewiek • Welgro • Huijskes Boevink • Te Vogt Riooltechniek en Plastics • Steentjes Makelaars Taxateurs • Schuurmans Installatieadvies • Kuster Tandtechniek • LECO Staalbouw 
Tompro Professional Products • Eelerwoude • R & R Textieldrukkerij • Slagerij van Geemen • Kolkman Brandstoffen en Oliehandel • Landschapsadvies en onderhoudsbedrijf Welhuis • TWW Twentse Weg- en Waterbouw • Marant 
Kast van een huis • Ten Broeke Technische Groothandel • Geofox-Lexmond • BonsenReuling Accountants Belastingadviseurs • De Ruijter Mobitel • Hotel Frerikshof Winterswijk • Betting Ressing Tegels & Natuursteen

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

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

CNC-kanter/steller 

Functieomschrijving
Het vanaf werkopdracht zelfstandig in- en omstellen, programmeren en bedienen 

van de CNC-gestuurde kantpersen. Indien nodig bijstellen tijdens het produceren. 

Controleren van het bewerkte product op maatvoering en oppervlaktekwaliteit 

volgens tekening en normen. Treffen van maatregelen bij geconstateerde afwijkingen. 

Functie-eisen
•  Aantoonbare ervaring met het kanten van dun plaatwerk (tot 4 mm) 

•  Ervaring met het in- en omstellen van een CNC-gestuurde kantpers

•  Technische vaardigheden en ruimtelijk inzicht

•  Pro-actieve werkhouding 

•  Goed kunnen lezen en begrijpen van werktekeningen

Ook schoolverlaters met een goede drive, technisch inzicht en een VBO-
metaalopleiding afgerond op niveau 2, die opgeleid willen worden tot vakbekwaam 
kanter/steller, worden uitgenodigd om te solliciteren.

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

U werkt in dagdienst, maar bent ook bereid de werkzaamheden eventueel in 

2-ploegendienst te verrichten. Goma biedt een prima salaris, de mogelijkheid tot het 

volgen van functiegerichte opleidingen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 

conform de CAO Metalektro. Daarnaast komt u te werken bij een bedrijf met een prettige 

werksfeer, goede arbeidsomstandigheden en uitstekende toekomstmogelijkheden.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jos Beunk, 

Hoofd Productie. 

Heeft u belangstelling voor deze functie stuur dan vóór 31 mei a.s. een sollicitatiebrief, 

voorzien van CV, per e-mail naar pz@goma.nl t.a.v. Sabine Kuster of gebruik het 

online sollicitatieformulier op onze website. 

®

®

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

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Aalten zoeken wij een:

SALES ENGINEER E & B M/V
fulltime – vacaturenr. VIO1150419

Je gaat elektrotechnische en besturingsinstallaties calculeren 
en technische proposal teksten schrijven voor verschillende 
productgroepen. Je gaat presentaties geven over verschillende 
oplossingen (systeem- en besturingstechnisch) bij de opdracht-
gever. In geval van opdracht draag je het project voor wat betreft 
het besturingsaandeel over naar de afdeling E&B. In het proposal 
traject treed je op als intermediair tussen de Sales Engineers 
van diverse productgroepen en de afdeling E&B. Tevens word je 
verantwoordelijk voor de technische teksten met betrekking tot 
elektrotechniek en besturing voor de definitieve proposal. Daar-
naast ga je het calculatiepakket dat word gebruikt op de afdeling E 
& B verder uitwerken en up-to-date houden. Ook het evalueren en 
bijstellen van uurnormen op basis van gerealiseerde projecten in 
het calculatiepakket behoren tot je taken. Tot slot word je verant-
woordelijk voor het beoordelen van elektrotechnische bestekdelen 
en interpretatie hiervan naar de calculatie. 

Je hebt een opleiding op HTS, MTS+ niveau. Daarnaast beschik 
je over algemene elektrotechnische kennis. Je hebt ervaring en 
affiniteit met industriële besturingsconcepten. Je hebt gevorderde 
kennis van Excel, Word, PowerPoint, VB+ en aantoonbare techni-
sche commerciële ervaring is een pre. Je hebt kennis van PLC’s, 
communicatie netwerken en visualisatie op basis van SCADA en PC 
systemen. Je kunt goed communiceren met zowel interne als ex-
terne klanten. Je hebt kennis van zowel de Duitse als Engelse taal.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. Tele-
foonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

LOGISTIEK MEDEWERKER / 
HEFTRUCKCHAUFFEUR 
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO 1157143

Voor een internationaal produktiebedrijf in de omgeving van Zut-
phen zoeken wij per direkt een logistiek medewerker & heftruck-
chauffeur in dagdienst. Bij gebleken geschiktheid maak je kans op
een vaste baan!

Werkzaamheden:
- Je maakt bestellingen voor klanten klaar door handmatig 10 tot 

13 kg dozen op pallet te zetten (veelal boven het hoofd tillen).
-  Je slaat pallets in en uit in de koelcel.
-  Je voert dagelijkse (schoonmaak)werkzaamheden uit in en rond 

de koelcel.

Functie eisen :
Je hebt een geldig (vork) heftruckcertificaat en ruime ervaring 
als heftruckchauffeur en logistiek medewerker. Je kunt goed met 
computers overweg.

PROCESOPERATOR 
Omgeving Doetinchem - Fulltime- vacaturenr. VIA 1157204

Werkzaamheden:
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het ombouwen van productielij-
nen, afstellen en proefdraaien van de lijn alsmede het preventief en 
correctief onderhouden van de lijn om stilstand tot een minimum 
te beperken. De productie is werkzaam in 2- of 3-ploegendienst.
Om een goede invulling te kunnen geven aan de werkzaamheden 
functioneer je op operator niveau A en heb je bij voorkeur ervaring
in een foodomgeving waardoor je bekend bent met de geldende 
hygiëneregels (HACCP). 

Functie eisen :
Je beschikt over voldoende technische kennis om (licht) technische 
storingen van mechanische en elektrotechnische aard te verhelpen. 
Je vindt het leuk om processen te verbeteren en je kennis te gebrui-
ken om de productie tot een hoger niveau te laten komen.

TIG LASSER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO 1152410

Werkzaamheden: 
Voor een opdrachtgever in de warmte wisselaars, apparaten en 
machinebouw zoeken wij per direct een ervaren TIG lasser. Het 
betreft het zelfstandig lassen van RVS onderdelen. Je werkt vanaf 
technische tekeningen en je bent bekend met stuklijsten. Als TIG 
Lasser RVS bewerk je zelf de materialen zowel in de voorbereiding 
als in de afwerking.

Functie eisen:
- Enige jaren relevante werkervaring als TIG Lasser RVS niv2/3;
- Zelfstandig technische tekeningen kunnen lezen; 
- Minimaal afgeronde LTS/LBO metaal opleiding; 
- Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken.

(Aankomend) HOOFD ENGINEERING  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VCP  919978

Voor deze uitdagende en verantwoordelijke positie als Hoofd En-
gineering zijn wij op zoek naar een ambitieuze en ondernemende 
persoonlijkheid die een volgende stap wil maken in zijn carriere.

Werkzaamheden: 
- Verantwoordelijk voor engineering binnen de gestelde termijnen
- Leidinggeven aan de afdeling engineering
- Toezien op het efficiënt plannen van productie en personeel
- Aandacht voor kwaliteit, efficiëntie, milieu en effectiviteit
- Analyseren van productiegegevens en productiecijfers
- Rapporteren aan de technisch directeur

Functie eisen:
- Technische HBO of WO opleiding
- Communicatief vaardig, betrokken en flexibel
- Ervaren in het managen van productieprocessen en techniek
- Daadkrachtige manager die zich thuis voelt in een no nonsense 

bedrijfscultuur
- Beweegt zich doortastend en inhoudelijk op verschillende ni-

veau’s.
- Goede beheersing van Solid Works en Ridder. Affiniteit met 

Lasrobot.



25 MEI 2013
Schuttestraat 10 te Vorden

HIP-PIQUE
H O R S E  E V E N T

Verloting van:

*  Petrie rijlaarzen

*  Equiline Italia  

X-Grip rijbroek

*  Stübben Hoofdstel

*  Trust Tetris  

Outdoor deken

Diverse clinics 

verzorgd door 

Adelinde 

Cornelissen 

met jong talent

* GRATIS ENTREE * DEUREN OPEN 18.30 UUR
* START SHOW 19.00 UUR

GEWELDIGE SHOWAVOND MET O.A.
*  Open verkoop geselecteerde dressuur-, springpaarden en veulens
* Demonstratie goedgekeurde hengsten
* Verrassende modeshow
* Diverse andere shows en stands
* Als afsluiting een knallend feest met DJ Jule

Dressuurstal Seren

Uw adres voor:
 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Tuinhout (alles op maat gezaagd)

 Sterk in technisch materiaal
 Persoonlijke bediening
 Wij denken nog met u mee

 en geven graag advies
 Blijvende verkoop en vullen

 van progaangasflessen

WWW.BELEEFDELENTE.NL

HOE 
OVERLEEF

 ED KI 
LENTE?

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 21 van
21 t/m 25 mei

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten 

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

Scoor gratis placemets met oranje-recepten

OPENINGSTIJDEN deze week
Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-20.00 uur


