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Deze week
Feest bewoners 
tijdens opening 
Hackforterhof

Riet Jansen 
neemt afscheid 
bij de Tuunte

Door ziekte of 
medicatie een 
haarwerk/pruik?

TOM met 
 klassieke gitaar 
en Franse 
 chansons

Stichting 
 Veiling commissie 
Vorden deelde 
10.000 euro uit

Traditionele 
Ierse muziek in 
kasteel Hackfort

Uitgave:
Weevers Grafimedia
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 

27 mei 2014

76e jaargang 

no. 12

Kunst en cultuur, sportactiviteiten, 
oude en moderne ambachten, bedrij-
vigheid en kinderactiviteiten: de pij-
lers waarop Vorden steunt, nu en in 
de toekomst. Ze komen allemaal aan 
bod in het thematisch opgedeelde 

centrum waar ook muziek, lekkere 
hapjes en drankjes niet zullen ont-
breken.
Hoewel de activiteiten al om 11.00 
uur van start gaan, begint de offici-
ele openingsceremonie om 12.00 uur. 

Het publiek wordt ontvangen door de 
Harmonie Vorden en toegesproken 
door de voorzitter van de stichting 
4XV, waarna de zangeressen Rita en 
Wendy een zelfgemaakte ode aan het 
kastelendorp brengen. Vervolgens zal 
de burgemeester de hoofdrol spelen 
in een spectaculaire openingsact. 
Wat er precies gaat gebeuren, blijft 
nog een verrassing.
De rest van de dag zal de bezoeker 
versteld staan van Vordens veelzij-

digheid. Neem Antoine Peters, als 
oud-inwoner nog steeds trots op 
zijn roots. De modeontwerper onder 
meer bekend van zij sweaterproject, 
komt naar Vorden om in de etalage 
van Visser Mode één van zijn nieu-
were ontwerpen te showen. Dit is 
de lenticular dress 2013, een jurkje 
met verschillende gezichten, de ene 
keer is het gestippeld even later lijkt 
het gestreept. Het wordt met enige 
shawls, driedimensionaal getoond 
in een aparte etalage die hiervoor 
aan de Burgemeester Galleestraat be-
schikbaar is gesteld.
Ook bijzonder is de fototentoonstel-
ling over het dorp. Oud Vorden stelde 
historisch beeldmateriaal beschik-
baar, er zijn foto’s ingestuurd door 
bewoners en fotograaf Rob Schmitz 
bracht de herinrichting op prachtige 
wijze in beeld. 

Kijk voor meer informatie en het 
volledige programma op de mid-
denpagina’s van deze krant.

Een dag lang feesten in het centrum van Vorden
Vorden - Eindelijk is het dan zover! Op zaterdag 31 mei viert Vorden 
het grote feest ter ere van de heropening van het centrum. De hele dag 
staat bol van de activiteiten waarop het predicaat Van Vorden, Voor 
Vorden kan worden geplakt. In het hart van deze krant vindt u de 
plattegrond en het complete programma.

Ds. Marije vd Wilt is de voorganger. 
Het thema van de dienst is: “Echte 
vrienden”. De jongeren hebben 
zelf ook een duidelijk aandeel in de 
dienst. Ze laten zich zien en horen 
met liedjes, dans, verhalen en film-
pjes. Het is een gezamenlijke dienst 
deze keer in de Gereformeerde kerk 
en begint om 10.00 uur.

Gezinsdienst voor 
jongeren

Vorden - Zondag 1 juni is er weer 
een gezinsdienst. Deze keer meer 
gericht op de jongeren vanaf de 
basisschool.

De horecaondernemers bedachten 
een stempelactie waarbij een ‘con-
sumptie met 3 bitterballen’, ‘kop kof-
fie met gebak’ en een ‘lunchgerecht’ 

afgestempeld kunnen worden. Men 
bepaalt zelf bij welke zaak en in wel-
ke volgorde de geboden keuzes wor-
den geconsumeerd. 

Deelnemers aan de 3-kamp 
moeten uiteindelijk een 
stempel van zowel het 
Meestershuis, De Slof als 
De Rotonde ontvangen. De 
volle stempelkaart is direct 
inwisselbaar voor 3 euro 
korting bij de zaak waar 
de laatste stempel is gezet.

Als het aan de drie ondernemers ligt, 
is deze actie een voorproefje op een 
grotere actie die later zal volgen...

Kijk gauw op pagina 5 van deze 
krant en knip de stempelkaart 
uit!

Stempelkaart Het Meestershuis, De Slof en de Rotonde in deze krant

3-kamp tijdens 
heropenings evenement
Vorden - Grand Bistro de Rotonde, De Slof en Grand Café het Meesters-
huis dagen het publiek uit voor een heuse 3-kamp tijdens het grootse 
heropeningsevenement in het centrum van Vorden op zaterdag 31 
mei.

VRIJDAGAVOND
TOT 21.00 UUR

Koopavond



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
redactie@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

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
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

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. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. 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.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

VERHUISD

Van: Pr. Clauslaan 4
 Vorden

Naar: Goudvink 37
 3766 WJ Soest 

Henk & Riek Strang

OPGELET !!!

vanaf heden kunt u bij

DE BOEDELHOF ... ALLE

elektrische apparaten GRATIS

inleveren. dus heel of defect

ALLES mag !

FRANSE TAAL  voor alle

n i v e a u ' s . C o n v e r s a t i e

afgewisseld  met

grammatica.Gratis proefles.

telef.0650293928 of

ERIETMAN@LIJBRANDT.NL

Te huur: Woonboerderij in

buitengebied Hengelo. Geen

Honden. Info 06-12303202

Gedroogde en geperste

kippenmestkorrels. Het beste

voor uw groente-siertuin en

gazon. 25kg zak 7 euro. Ruurlo

06-12971503

Dagmenu’s 28 mei t/m 3 juni

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00. 
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(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 28 mei
Mosterdsoep / Kipfilet americana stijl, spek, kaas overbakken, 
aardappelen en rauwkostsalade.        

Donderdag 29 mei 
Vanaf 10 uur geopend met leuke acties!

Vrijdag 30 mei 
Tomatensoep/Panga filet met pestosaus, spaghetti en groente.

Zaterdag 31 mei 
Saté van varkenshaas met pindasaus, frieten en rauwkostsa-
lade/ IJs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen). 

Maandag 2 juni         
Gesloten.

Dinsdag 3 juni          
Wiener schnitzel met frieten en zomer rauwkostsalade / 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

Op do. 29 mei (Hemelvaarts-

dag) vinden er om 10.30 en

14.30 uur rondleidingen door

De Tuinen van de Wiersse

plaats. Op zo. 1 juni en op zo.

8 en ma. 9 juni (Pinksteren)

zijn de tuinen van 10-17 uur

geopend. Ingang N319 tussen

Vorden en Ruurlo bij km. 16,7.

Opbrengsten ten bate van het

tuinonderhoud. Rondleidingen

(zonder afspraak): elke do. en

iedere 1e za. van de maand

om 10.30 uur. Groepsbezoek 

(op afspraak): 0573-451409

of wiersse@xs4all.nl. Honden

worden niet tot de tuin toege-

laten. www.dewiersse.nl.

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 te-
genover 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
29 - 30 mei (Hemelvaart): J.H.H. de Lange, Lochem, 0573-254357.
31 mei - 01 juni: J.H.H. de Lange, Lochem, 0573-254357.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 
Eerbeek - Brummen.
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) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.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). Ge-
opend 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. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

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

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

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

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

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; Hummeloord in 
Hummelo 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 (juli/augustus t/m 16.00 uur).

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag): gezamenlijke dienst in de 
Dorpskerk
9.00 uur: mevr. J. Ruiterkamp uit Bathmen.
Zondag 1 juni: Gezamenlijke gezinsdienst in de Gereformeerde 
kerk
10.00 uur: ds. Marije de Wilt-Karreman uit Abcoude.

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag): gezamenlijke dienst in de 
Dorpskerk
9.00 uur: mevr. J. Ruiterkamp uit Bathmen.
Zondag 1 juni: Gezamenlijke gezinsdienst in de Gereformeerde 
kerk
10.00 uur: ds. Marije de Wilt-Karreman uit Abcoude.

Protestantse gemeente Wichmond
Donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag): 9.00 uur Ds. T. Wiersum.
Zondag 1 juni: 10.00 uur: Ds. D. Bos.

R.K. kerk Vorden
Zondag 1 juni: 9.30 uur: Woord- en Communieviering, vg. Werk-
groep.

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 29 mei: 9.30 uur: Eucharistieviering, vg. pastoor F. 
Hogenelst.
Locatie: H. Willibrord Steenderen.
Zaterdag 31 mei: 17.00 uur: Woord- en Communieviering, vg. J. 
van Kranenburg, pastoraal werker.
Zondag 1 juni: 10.00 uur: Woorddienst, vg. Werkgroep. 

Weekenddiensten

Te Huur Woonboederij in

buitengebied van Steenderen.

tel. 0653727208

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Volop aardbeien van de koude grond  
 

 
 
 

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij 
Kaas-, zuivel- en streekproducten 

De Kruisbrink 
A.G.F. Garritsen 

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575-451361 
WWW.AGFGARRITSEN.NL 

Let op! Woensdagmiddag gesloten 
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links 

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie's!   

Komkommers 2 stuks voor 0.75 
Tomaten deze week 500 gram 0.75 

Kersen nu 2.50 500 gr 
De eerste nieuwe Hollandse Aardappelen 

Frieslanders zijn er weer  
Hollandse Aardbeien de lekkerste van de Achterhoek 

Heerlijke Asperges nu volop  
 



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Tiny Koning 
Uw persoonlijke reisadviseur 
 
T 0575 - 559090 
M tiny@travelcounsellors.nl

“De wil was er nog, de kracht niet meer”

Met diepe bewondering voor haar doorzet-
tingsvermogen tijdens de vele tegenslagen die 
haar de laatste jaren niet bespaard zijn  
gebleven, een leven gevuld met toppen en 
dalen, kwam die onverwachte dag, de dag dat 
de stilte kwam ……..

Liefdevol nemen wij afscheid van mijn zeer 
geliefde vrouw, mijn alles, onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma

- Nan -

Neeltje Meijer-Lamens

Weduwe van André Rust

Delft Zutphen,
18 augustus 1943 23 mei 2014

Gerard Meijer

André en Daniëla
Demi
Robin

Rick en Patricia
Dion
Noah
Indy

Danielle en Marly

Onze grote dank gaat uit naar dr. Albers,  
dr. Tanis, Charlotte en buurtzorg Vorden voor 
alle goede zorg.

Correspondentieadres:
Gerard Meijer
Brinkerhof 17
7251 WZ  Vorden

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
vrijdag 30 mei 2014 om 12.30 uur in  
crematorium de Omarming, Voorsterallee 95  
te Zutphen.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in 
de koffiekamer van het crematorium.

We moeten je al een jaar missen

Bennie Hilge

Bedankt voor alle zorgen bij pijn en verdriet,
het zijn alleen je echte vrienden die je dan ziet.
Die je troosten, knuffelen zodat je weer lacht,
bedankt lieve vrienden jullie gaven ons kracht

Helma

Sanne en Marco

Demi

Maaike

UITNODIGING
Informatieavonden over ‘langer zelfstandig thuis wonen’

STwonen organiseert, in samenwerking met Notariskantoor 
Blankestijn, Univé Verzekeringen en Hypotheken en Eelerwoude 
Landschapsontwikkeling, informatieavonden in Zelhem en 
Doetinchem over het actuele onderwerp ‘langer zelfstandig thuis wonen’.

Tijdens deze avonden wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 
volgende onderwerpen:
- Wijzigingen WMO en AWBZ
- Aanpassen van uw huidige woning of verhuizen
- Mantelzorgwoning 
- Woningsplitsing in het buitengebied
- Voordelen en voorwaarden van de Natuurschoonwet
- Functieverandering van erven en schuren in het buitengebied
- Mogelijkheden van schenken en het nut van een testament
- Juridische en fiscale mogelijkheden en hypotheken
- Mogelijkheden en onmogelijkheden bij financiering en financiële planning

Wanneer en waar:
Dinsdagavond 3 juni 2014 bij Ellen’s Restaurant en Zalen 
Burg. Rijpstrastraat 10, Zelhem

Donderdagavond 12 juni 2014 bij Zalencentrum de Kruisberg
Kruisbergseweg 172, Doetinchem

Beide avonden is de zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. 
De toegang is gratis. 

U kunt zich aanmelden voor deze avonden door te bellen met STwonen, 
telefoonnummer 0314-785900 of door een e-mailbericht te zenden naar 
info@stwonen.nl, onder opgave van het aantal personen en op welke avond 
u aanwezig wilt zijn.

Indien u niet in de mogelijkheid bent om deze avond bij te wonen, 
dan kunt u ook een persoonlijke afspraak maken en komen we graag bij u aan! 

Na 9 maanden onschuldig zitten voor iets
dat papa en mama hebben gedaan,

heb ik dat stekkie op 19 mei 2014 verlaten
om met z’n drietjes verder te gaan.

Dolgelukkig en trots melden wij u
de geboorte van onze zoon

Tom
19 mei 2014

3040 gram - 49 cm

Roland & Heidi Wolbrink
Hamminkweg 3
7251 RB Vorden

Tel: 0575 - 55 36 21

Als u langs wilt komen,
bel dan even van te voren.

Vorden, 24 mei 2014

Lieve mensen, na een verblijf van 5 maanden 
in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum,  
via Reva, i.v.m. onderbeenamputatie, ben ik weer 
thuis.

Het is onvoorstelbaar hoevelen van jullie met mij 
en ook met Wim hebben meegeleefd. Voor alle 
bezoekjes, telefoontjes, kaarten en bloemen enz. 
wil ik zeggen:
Dank jullie wel, het was hartverwarmend!

Alie en Wim Polman

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk 
danken voor de vele blijken van medeleven na het 
overlijden van 

Albert Knoef
Ab

De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van 
betrokkenheid waren voor ons een grote troost en 
zullen steeds een dankbare herinnering blijven.

                 Riek Knoef-Bulten
  Kinderen en kleinkinderen 

Vorden, mei 2014

Family, where life begins and love never ends.

Dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven,
heeft nog nooit zoveel betekenis gehad.

In het bijzijn van haar geliefde echtgenoot en 
kinderen is in het Slingeland Ziekenhuis te 
Doetinchem overleden, mijn innig geliefde vrouw, 
onze dierbare moeder, zus, schoonzus en oma

Alberdina Hendrika 
Huizinga - Stapper

Riet
echtgenote van Roel Huizinga

    24 november 1949 † 22 mei 2014
   
 Hengelo (Gld): Roel Huizinga

 Maasbracht: Kitty Huizinga en Jean Verburg
 Vorden: Sam Huizinga en Karin Altena
 Brummen: Linda Knoops - Huizinga 
  en Jaap Knoops

 Ruurlo: Dinie van Veenhuizen - Stapper
  Gerrit van Veenhuizen

 Zutphen: Ivonne Straalman - Stapper
  Henk Straalman

  kleinkinderen

22 mei 2014
Meindershof 43, 7255 BT Hengelo (Gld).

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
woensdag 28 mei om 14.30 uur in de aula van 
crematorium de Omarming, Voorsterallee 95, 
7203 DN Zutphen. Voorafgaand aan deze 
plechtigheid kunt u van 14.00 tot 14.15 uur 
afscheid van Riet nemen en de familie condoleren 
in genoemd crematorium. 

Onze speciale dank gaat 
uit naar het verplegend 
personeel van het 
Slingeland Ziekenhuis 
te Doetinchem.

- - Riet hield van witte bloemen - -

Liever geen rouwkleding dragen.

Na een moedig en geduldig gedragen lijden, 
is veel te vroeg overleden, onze lieve schoonzus

Riet Huizinga - Stapper
echtgenote van Roel Huizinga

Eelke † en Jannie
Henk en Dinie
Mien en Ernst †
Truus † en Karel †
Cor † en Sylvia
Henny

Vorden, 22 mei 2014

2-6-1989  2-6-2014

Al 25 jaar lief en leed gedeeld, het is tijd voor feest!

Wij houden receptie op zaterdag 7 juni van
15.30 tot 17.00 uur bij De Herberg, Dorpsstraat 10, 
7251 BB Vorden

Gerard en Karin Zweers-Kruitbosch

Het Leemgoor 4
7251 VP Vorden

Hemelvaartsdag

Kratstapelen 

Win twee VIP tickets 
voor de Hengelse 

Kermis!

Start 14.30 uur. 
Opgave achter de bar. 



We bespreken uw wensen voor wat 
het model en de kleur van het haar-
werk/pruik betreft. Er zijn zeer veel 
mogelijkheden met betrekking tot 
de kleur en de modellen. Hiervoor 
zijn verschillende voorbeelden van 
haarwerken en modellenboeken aan-
wezig. Na ons gesprek zal ik aan de 
hand van uw wensen een zichtlijn 

bestellen, tijdens de volgende af-
spraak gaan we kijken wat het best 
bij u past. Dit gebeurt door middel 
van het uitzoeken en passen van de 
haarwerken. Aansluitend zullen we 
het haarwerk wat u uiteindelijk uit-
kiest, geheel naar uw eigen wensen 
in model knippen. Ook voor petten, 
mutsjes en sjaaltjes kunt u bij ons 

terecht voor de momenten dat u uw 
haarwerk niet kunt of wilt dragen.
Omdat wij gecertificeerd zijn, heb-
ben wij contracten met vrijwel alle 
zorgverzekeringen. Hierdoor wordt 
uw haarwerk deels of geheel vergoed 
door uw zorgverzekering. U kunt ie-
der jaar in aanmerking komen voor 
een vergoeding bij uw zorgverzeke-
ring voor een nieuw haarwerk. Dit 
is zeker van belang voor dames met 
Alopecia, dames met zeer dun haar 
en/of gedeeltelijk kale plekken. Voor 
iedereen is er een haarwerk, binnen 
ieder budget! Ik zal u graag helpen 
met de administratieve afhandeling 
bij uw zorgverzekering.

Tot uw eigen haar weer zal gaan 
groeien en u het haarwerk niet meer 
nodig hebt, ben ik u graag van dienst. 
Ik zal, als u dat wenst, uw net aan-
groeiende haar nog een keer knippen 
voordat u uw eigen kapper weer be-
zoekt. Uiteraard bied ik u alle priva-
cy. Bent u niet in de gelegenheid om 
de salon te bezoeken, dan bezoek ik 
u geheel vrijblijvend thuis, in het zie-
kenhuis of verzorgingstehuis. Voor 
meer informatie kunt u de website 
www.sylviahaarmode.nl bezoeken 
of contact met mij opnemen via te-
lefoonnummer 0575-463066. U kunt 
voor al uw haarbehandelingen te-
recht bij Sylvia Haarmode en Haar-
werken. Zowel voor dames, heren als 
kinderen. Ik werk volgens afspraak 
van maandag t/m vrijdag. 
Graag tot ziens!

- advertorial -

Door ziekte of medicatie een 
haarwerk/pruik?

Vorden - Sylvia haarmode en haarwerken is u graag van dienst mocht u 
een haarwerk/pruik nodig hebben. Het moment dat u uw haar verliest 
of uw haar erg dun word is een ingrijpend en emotioneel moment. Dit 
kan ontstaan door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld door ziekte 
of chemotherapie. Het moment dat u contact met mij opneemt, zal 
ik er alles aan doen om zo spoedig mogelijk met u een intakegesprek 
te plannen. Tijdens dit kennismakingsgesprek zal ik met u bespreken 
wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard is het kennismakingsgesprek 
geheel vrijblijvend.

Sylvia Waenink van Sylvia Haarmode en Haarwerken Vorden

Buiten is de bibliotheek ook present. 
Er staat een kraam met spannende 
boeken. In het kader van de “Maand 
van het spannende boek”, worden 
voorbijgangers “verleid” om een 
spannend boek te lezen. Verder is er 
deze dag een bijzondere actie. Dus 
kom naar de bibliotheekkraam aan 
de Raadhuisstraat. Ook aan de kin-

deren is gedacht. Illustratrice Saskia
Halfmouw komt een workshop teke-
nen verzorgen voor kinderen van de
basisschool. Deze workshop begint
om 12.30 uur in de bibliotheek. Deel-
name is gratis. Verder wordt er vanaf
14.00 uur voorgelezen. Wil je graag
een verhaal horen? Kom binnen en 
kies een verhaaltje uit. Natuurlijk 
kunt u de hele dag boeken inleveren
en lezen, kranten en tijdschriften le-
zen of eindelijk de vraag stellen die u
altijd al had willen stellen. 

De bibliotheek is er voor iedereen, 
dus ook voor u. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op onze website:
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Bibliotheek Vorden zaterdag 
31 mei hele dag open
Vorden - Tijdens de feestelijke 
opening van het centrum op 
zaterdag 31 mei, is bibliotheek 
Vorden geopend van 10.00-18.00 
uur. De bibliotheek is trots op de 
centrale plek in het centrum en 
hoopt dat veel mensen de biblio-
theek komen bezoeken.

De uitslag was:
1 H.Golstein 935 gram
2 W.Bulten    536 gram 
3 W.Vreeman 375 gram

De Snoekbaars: uitslag 
55plus
Op donderdagmiddag 22 mei gin-
gen tien 55+vissers van de Snoek-
baars naar de oude berkel bij Bor-
culo.

Dit jaar wordt de Avondvierdaagse 
voor het eerst georganiseerd door 
de voetbalvereniging Vorden, die 
het na vele jaren over hebben ge-
nomen van gymvereniging Sparta. 
Een nieuw element ten opzichte 
van voorgaande jaren is het feit dat 
het vertrekpunt nu vanaf het ver-
nieuwde Kulturhus zal plaats vin-
den midden in ons vernieuwde cen-
trum van het dorp Vorden. Iedere 
avond vertrekken de deelnemers 

voor de vijf of tien kilometer routes 
vanuit het dorp naar de prachtige 
buitengebieden van Vorden.

In samenwerking met de EHBO 
Vorden zal de voetbalvereniging 
Vorden er alles aan doen om er 
een geslaagd festijn van te maken, 
waarbij alle verenigingen en scho-
len en Vorden aan deelnemen. Op 
donderdagavond vindt de intocht 
plaats en zullen alle deelnemers, 
wanneer zij teruggekeerd zijn van 
de vierde route, onder begeleiding 
van de Harmonie Vorden een extra 
ronde maken in het centrum van 
Vorden. Ondersteun de deelnemers 
en kom gezellig een kijkje nemen 
op één van de avonden en in het 
bijzonder tijdens de intocht op don-
derdagavond 5 juni tussen 19.30 en 
20.30 uur.

Vorden vanaf 2 juni 
in de ban van de 
Avondvierdaagse
Vorden - Van maandag 2 juni 
tot en met donderdag 5 juni 
wordt in Vorden de Avondvier-
daagse gelopen. Met nu al meer 
dan 525 inschrijvingen belooft 
het weer een waar spektakel 
te worden waarbij vooral de 
jeugd ruim vertegenwoordigd 
zal zijn.

Zowel de gevestigde ondernemer 
Martien Pater als nieuwkomer Riske 
Legtenberg spreken vol enthousi-
asme over het netwerkclubje. Riske 
is in december in ‘het diepe gespron-
gen’ door haar baan op te zeggen en 
oriënteert zich nu op een vervolgstap 
waarbij ook het opstarten van een 
eigen bedrijfje. Daarom sloot ze zich 
aan bij het VOC.  “Je krijgt tijdens de 
avonden veel tips van ervaren onder-
nemers”, vertelt ze. De laagdrempe-
lige sfeer waarin dat gebeurt, ervaart 
de Vordense als zeer positief. “Na af-
loop van een bijeenkomst zit ik vol 
energie om een idee uit te werken!” 
Martien vertelt dat de ervaren rotten 
op hun beurt ook enorm veel leren 
van de frisse ideeën die starters mee-
brengen. De ondernemers versterken 
elkaar door kennis en ervaring uit te 
wisselen. “Het VOC is er om te ont-
moeten en ontdekken, een platform 
voor ondernemende mensen. Je hoeft 
geen lid te zijn om een avond te be-
zoeken.” 
Op de activiteiten komen onderne-
mers af die zich met praktische za-
ken als installatiewerk en het leggen 
van vloeren bezig houden, maar ook 
ZZP’ers die een adviesbureau hebben 
of eigenaren van een Bed and Break-
fast. Voor dit bonte gezelschap pro-
beert de commissie die zelfstandig 
opereert onder de vlag van de Vor-
dense Ondernemersvereniging (VOV), 
elke keer weer een interessante gast-
spreker te regelen. Tevens wordt er 
elke avond voor een klein bedrag een 
goede maaltijd op tafel gezet.

Programma najaar 2014
Samen met Gijs van den Biggelaar, 
Thiedo Sytsma en Roel Wildeboer 
hebben Riske en Martien het pro-
gramma voor na de zomerstop al 
rond.  “Daar is een intensieve voorbe-
reiding aan vooraf gegaan”, vertellen 

de twee commissieleden. “We gaan 
niet alleen voor de publiekstrekkers. 
Ook onderwerpen die minder popu-
lair zijn, maar die wij wel belangrijk 
vinden, zetten we op het programma.  
Verder moet het altijd interactief 
zijn. Luisteraars moeten de kans krij-
gen kritische vragen te stellen.”
Op 19 september trapt Frans van Ros-
sum het najaarsprogramma af. Hij 

zal vertellen over de koffiezaak die 
hij onlangs is begonnen in Zutphen. 
“Tijdens deze avond wordt de bezoe-
ker een kijkje in de keuken van een 
startende ondernemer gegund.”
Op 16 oktober doet Gijs Jolink van De 
Feestfabriek uit de doeken hoe van-
uit een weiland zoiets groots als de 
Zwarte Cross heeft kunnen ontstaan.
De volgende maand - op 20 november 
- zal Nico van Kan vertellen over zijn 
Afrikan, waarmee hij Zimbabwaanse 
cultuur naar de Achterhoek haalde. 
Ook het eten en de muziek zal deze 
avond in het teken van Afrika staan.
Het najaarsprogramma wordt op 18 
december afgesloten met een proeve-
rij in het Klooster van Kranenburg.

De succesformule van het 
Vordens Ondernemerscafé
Vorden - “Je kunt er leren zwemmen, zonder meteen te verdrinken.” 
Met deze ietwat cryptische omschrijving verklaart initiatiefnemer 
Martien Pater het succes van het Vordens Ondernemerscafé (VOC). 
In drie jaar tijd heeft een nog immer groeiende groep ondernemers 
van divers pluimage elkaar weten te vinden tijdens het maandelijkse 
avondje netwerken, lekker eten en luisteren naar interessante spre-
kers.

Riske Legtenberg en Martien Pater vertellen over de succesformule van het Vordens Onder-
nemerscafé. De netwerkclub bestaat inmiddels drie jaar.

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

Gaat uw zoon of dochter over 
dit jaar? Is het twijfelachtig? 
Studiebegeleiding Bronck-
horst heeft 5 tips verzameld 
waarmee u nog alles op alles 
kunt zetten!

DE TIPS !
1. Het huiswerk neemt minimaal 

1 uur per dag in beslag. Elke 
dag, 6 dagen per week. Bij een 
achterstand zelfs 2 uur per dag 
of meer. Zorg ervoor dat uw 
zoon of dochter deze tijd ook 
werkelijk besteed aan het huis-
werk maken.

2. Geef uw zoon of dochter positie-
ve aandacht tijdens het maken 
van huiswerk. Stimuleer om 
zelf tot oplossingen te komen.

3. Zijn er problemen met slechts 
enkele vakken? Extra oefening 
helpt! Schoolboeken hebben 
vaak verwijzingen naar extra 
oefeningen. 

4. Het maken van een samenvat-
ting is een goede manier om 
een toets voor te bereiden. Som-
mige kinderen leren beter door 
het maken van een mindmap 
(=gevisualiseerde samenvat-
ting).

5. Heeft u zelf weinig tijd? Bij 
Studiebegeleiding Bronckhorst 
helpen we uw zoon of dochter 
graag. Met professionele hulp 
wordt alles op alles gezet voor 
het behalen van het schooljaar!

Studiebegeleiding Bronckhorst in 
Hengelo biedt hulp bij huiswerk 
en geeft bijles op maandag, dins-
dag, woensdag en donderdag. 
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Inge Prenger, tel: 
0625157479

- Advertorial -

Zittenblijven of overgaan?



Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Vorden
Het Jebbink 4a, Vorden
www.monuta.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 
eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

Te huur
Hackforterweg 6,
Wichmond

Huurprijs per maand 

€ 662,01     
exclusief servicekosten

Servicekosten  

€ 3,94

Wichmond is gelegen in een prachtige omgeving. Alle 
voorzieningen bevinden zich in de nabij gelegen dorpen 
Vorden, Hengelo (Gld) en de hanzestad Zupthen. 

Gezellige woning met een ruime tuin en aangrenzende 
berging. De begane grond is ingedeeld met een 
woonkamer, dichte keuken, slaapkamer, toilet en de 
badkamer. Op de eerste verdieping bevindt zich nog 
een royale slaapkamer en een zee aan bergruimte.

Voorwaarden Leeftijd vanaf 25 jaar en ouder. Deze 
woning is niet geschikt voor inwonende kinderen.

Interesse? Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met kantoor Apeldoorn, tel nr: 055-5216463 
of kijken op www.mooiland.nl.

 

Dorpsstraat 1
7251 BA Vorden
0575 - 84 86 35

info@hetmeestershuis.nl
www.hetmeestershuis.nl

G R A N D  C A F É

31 mei 2014 
(alleen geldig op deze dag)

3-kamp

(z.o.z.)

Wij wensen alle bewoners en toeristen veel plezier bij het 
Groots heropeningsfeest Centrum Vorden,

namens het Meestershuis, De Slof en De Rotonde

consumptie 
met

3 bitterballen

kop koff ie
met

gebak

lunch-
gerecht

STEMPELKAART

www.deslofvorden.nl
info@deslofvorden.nl

www.grandbistroderotonde.nl
info@grandbistroderotonde.nl
tel. (0575) 55 15 19

www.prowonen.nl

Met zorg gebouwd
12 woningen Pastorieweg Vorden
 
Op de Wehme wordt hard gewerkt aan wonen met een Plus: een
woonomgeving waar iedereen met een (toekomstige) zorgvraag
heerlijk kan wonen. We bouwen hier twaalf woningen waarbij alle
belangrijke vertrekken zonder traplopen te bereiken zijn. Bent u 
geïnteresseerd? Kom kijken! Op 3 juni bent u van 19.30 tot 21.00 uur 
van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Wehme aan De 
Nieuwstad 32. Vanaf 4 juni kunt u reageren op één van de woningen 
op www.thuisindeachterhoek.nl.

Huurprijs
€ 697,-

huurtoeslag
mogelijk

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Hollandse broccoli  400 gram  € 0.99
GROTE ZOETE
XL ananas per stuk  € 1.99
RED GLOBE
XL druiven 500 gram  € 1.49
Ambachtelijk bereide goed gevulde   
wrap met GRATIS rauwkost 
  p.p.  € 4.95
KOM KIJKEN EN PROEVEN!
TIJDENS DE OPENING ZATERDAG VAN
HET NIEUWE DORPSCENTRUM                             

   
Burg. Galleestraat 6a, Vorden

(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 2 juni 2014
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Rauwe ham + boterhamworst

2 x 100 gram 379

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Huisgemaakte 
sjasliks

ELKE 4DE GRATIS

SPECIAL

BBQ kip lemon 
bite

175
per stuk

KEURSLAGERKOOPJE

Hamburgers +
Barbecue-
worstjes

650
2 x 4 stuks

MAALTIJD IDEE

Witlof -
beenham 
schotel

550
500 gram
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Rauwe ham + boterhamworst

2 x 100 gram 379

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Huisgemaakte 
sjasliks

ELKE 4DE GRATIS

SPECIAL

BBQ kip lemon 
bite

175
per stuk

KEURSLAGERKOOPJE

Hamburgers +
Barbecue-
worstjes

650
2 x 4 stuks

MAALTIJD IDEE

Witlof -
beenham 
schotel

550
500 gram
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager 
achterham

GRATIS 100 GRAM 
ASPERGESALADE

SPECIAL

BBQ kip lemon 
bite

175
per stuk

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 4 
varkenshaas-
satés

GRATIS SATÉSAUS

KEURSLAGERKOOPJE

Rib -
lappen

650
500 gram

MAALTIJD IDEE

Spare
ribs

550
500 gram



Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

OCCASION SPEKTAKEL
HERWERS HENGELO GLD

EEN GREEP UIT ONZE ÉXTRA SCHERP GEPRIJSDE SHOWVOORRAAD:

*Geldig bij aanschaf van een occasion vanaf € 7.500,-. Auto dient minimaal 6 maanden op naam te staan. Acties geldig op geselecteerde occasions en niet i.c.m. andere lopende (landelijke) aanbiedingen. Vraag uw verkoopadviseur naar de verdere voorwaarden. Druk- en  prijswijzigingen voorbehouden.

krediet wordt verstrekt door RCI Financial Services B.V. te Schiphol Rijk 
kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden aan RCI Financial Services B.V.

Totaal 
krediet-
bedrag

Looptijd 
in mnd.

Vaste 
debet-
rentevoet

kosten-
percentage

Totaal te 
betalen 
bedrag

Maand-
last

€ 5.000 € 5.000
€ 7.500 € 7.500

RENTE

ACTIEFINANCIERING:

0%

KRUISBERGSEWEG 8 • HENGELO GLD • T. 0575 - 46 22 44 • WWW.HERWERS.NL

300 OCCASIONS OP ÉÉN LOCATIE!
• MESSCHERPE VAN/VOOR PRIJZEN 

• MINIMAAL € 1.250,- INRUILWAARDE*

•   DEUKENDOKTER: 
 1 DEUK TIJDENS BEZOEK SHOW GRATIS VERWIJDERD!

•  INRUIL MOGELIJK, ZIE WWW.HERWERS.NL

• EEN FEEST VOOR JONG & OUD! HAPJE  & DRANKJE SPRINGKUSSEN POPCORN  & PATAT

VRIJDAG 30 MEI 10:00 – 21:00 UUR  •  ZATERDAG 31 MEI 10:00 – 17:00 UUR  •  ZONDAG 1 JUNI 10:00 – 17:00 UUR

Hyundai Getz 
Automaat, airconditioning 

 Bj. 
Van 

VOOR € 3.999,–

Nissan PRIMERA 
Stoelverwarming, airco, LM velgen 

Bj. 
Van 

VOOR € 4.945,–

Renault Mégane
Climate control, panoramisch dak 

Bj. 
Van 

VOOR € 5.445,–

Nissan JUKE 

Bj. 
Van 

VOOR € 15.445,–

Nissan QASHQAI 

 Bj. 
Van 

VOOR € 22.945,–

Volkswagen Golf Plus 
Airconditioning, cruise control 

Bj. 
Van 

VOOR € 8.445,–

Nissan NOTE 

Bj. 
Van 

VOOR €7.999,–

Peugeot 107 
5-deurs, airconditioning 

Bj. 
Van 

VOOR € 6.745,–

Nissan MICRA
Trekhaak, airconditioning 

 Bj. 
Van 

VOOR €4.445,–

Ford C-Max 
Cruise control, trekhaak, airconditioning 

 Bj. 
Van 

VOOR € 8.245,–

Renault Clio
Navigatie, trekhaak, climate control 

Bj. 
Van 

VOOR € 10.445,–

Kia Sportage 
Trekhaak, airconditioning, cruise control 

Bj. 
Van 

VOOR € 9.945,–

Mitsubishi Colt 
Airconditioning

 Bj. 
Van 

VOOR € 4.745,–

Daihatsu Sirion 
Trekhaak

Bj. 
Van 

VOOR € 6.445,–

Opel Meriva 
Airconditioning, cruise control, LMV 

Bj. 
Van 

VOOR € 5.445,–

Nissan QASHQAI 

77.679 km, Bj. 
Van 

VOOR € 14.345,–

Te huur:
50 m2 geïsoleerde atelier / opslagruimte plus zolder 

en 15 m2 berging, vrijstaand / landelijk gelegen.
Omgeving Zutphen, Mobiel: 06 - 22684706

3-kamp
3 Horecazaken 
(Het Meestershuis, De Slof en De Rotonde) 
en 3 keuzes op een stempelkaart!

✔ U mag zelf bepalen welke van de 3 geboden keuzes u in welke volgorde in welke zaak wilt 

consumeren. 

✔ Na het consumeren van één van de keuzes wordt uw stempelkaart voorzien van een stempel 

van het betreffende horecabedrijf. 

✔ U hebt een geldige volle stempelkaart als u van elk aangegeven bedrijf een stempel heeft 

ontvangen. In totaal moet uw kaart dus drie stempels van de drie hierboven genoemde 

horecabedrijven bevatten.

✔ Een volle stempelkaart is direct inwisselbaar voor € 3,00 korting bij de zaak waar u de 

laatste stempel heeft ontvangen.

SPELREGELS

31 mei 2014 
(alleen geldig op deze dag)



Bekende en minder beken-
de merken, van grote va-
zen en lantaarns tot klei-
nere snuisterijen als waxi-
nelichthouders, noem het 
maar op. En dat alles voor 
een zeer aangename prijs. 
Ook komt er een gezel-
lige koffiehoek waar men 

tijdens het rondneuzen 
even rustig een kop kof-
fie kan drinken. Want dat 
is waar Deco-Outlet voor 
staat: ’Goed, goedkoop 
en gezellig!’ Bovendien 
zal het assortiment nooit 
hetzelfde zijn, wat steeds 
weer een reden geeft om 

terug te komen. Wat er 
staat, staat er (op=op) en 
wekelijks wordt het as-
sortiment weer aangevuld 
met nieuwe producten. Zo 
blijft het aanbod verras-
send en origineel. 
Angelique en André, 
beide personen met een 
ondernemingsgeest, wis-
ten eerst nog niet zo 
goed wat ze nu wilden: 
een andere winkel/con-
cept beginnen of de boel 
verhuren? Uiteindelijk is 
toch besloten om wat an-
ders te gaan ondernemen. 
Angelique:”Duidelijk was 
dat we wat nieuws wilden 
ondernemen en voordat 
we het wisten was het 
idee voor de Deco-Outlet 
ontstaan. Een duidelijk 
plan hadden we eigenlijk 
niet, gewoon schouders 
eronder en gaan!” En dat 
hebben ze gedaan. 
Ze zijn de volgende dag 
direct aan de slag gegaan 

en hebben praktisch alles 
zelf gedaan. Zelfs de meu-
bels in de winkel zijn ei-
genhandig gemaakt door 
André, die daarnaast ook 
de meubels van brand-
merken heeft voorzien. 
André: “Ik vind het mooi 
om van afgedankt mate-
riaal weer wat nieuws te 
maken. Ook smeden is 
een hobby van me”. Ange-
lique zal op de voorgrond 
de winkel gaan runnen, 
André zal haar daarbij 
op de achtergrond onder-
steunen. 
Op 31 mei is de officiële 
opening van de Deco-Out-
let, tegelijk met de fees-
telijke opening van het 
centrum van Vorden. Ie-
dereen die nieuwsgierig is 
naar de nieuwe Deco-Out-
let, is op 31 mei van harte 
welkom om te komen 
rondneuzen: “De koffie 
zal klaarstaan”, aldus An-
gelique Sueters.

Het motto: ‘Goed, goedkoop en gezellig’

Opening nieuwe winkel: Deco-Outlet 
voor jong en oud

Vorden - Al geruime tijd zijn Angelique Sueters en 
André Boschker druk om de nieuwe winkel aan 
de Dorpsstraat 15 (waar voorheen Top1Toys was 
gevestigd) in te richten en klaar te maken voor 
opening. De Deco-Outlet, zoals de nieuwe winkel 
gaat heten, zal allerhande decoratieve producten 
bieden voor de aankleding van uw interieur of 
om cadeau te doen.

Angelique Sueters in haar nieuwe winkel Deco-Outlet.

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.
Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Sinds 1998 Uw bedrijf 
voor autobanden.

 
Ook Uw bedrijf voor reparatie,     

onderhoud en APK van Uw auto.           
  

      BIJ EEN KLEINE OF GROTE BEURT         
 DE APK-KEURING GRATIS!   

                                       
       (normaal benzine € 29,95, 

diesel € 50,-)
 

 NU GRATIS VAKANTIECHECK!
 

Bedrijvenweg 5
7251 KX Vorden

0575-553656

WWW.BBA-VORDEN.NL

0.65
v   van 0.69

0.99
v   van 1.09

1.39
v   van 1.49

1.39
v   van 1.49

1.29
v   van 1.39

1.09
v   van 1.19

3.992.99

volgens de Consumentenbond*

6.99

8.99

1.79

2.19

5 LITER

2X DIGITAL ZOOM

299.00

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Prijzen geldig t/m xx xxxx

Vanaf woensdag 28-05-2014

VERLAGINGEN
PRIJS

* Bron Consumentengids april 2014.

150 g

Katenspek

150 g

Ontbijtspek

150 g

Beenham

150 g

Yorkham

150 g

Schwarzwälder 
Schinken

150 g

Kipfi let

Luchthoorn

- Standaard SVGA resolutie 800x600
-  Helderheid: 3000 ANSI-lumen. 

Ook bij daglicht 
helder en scherp

- 3D via HDMI

Benq DLP Beamer

Dames en heren. 
Maten: S t/m XL.

Voetbalshirt

Rozen*

Diverse kleuren. 
18 stelen. Lengte: 40 cm.

Pioenen*

Diverse soorten en kleuren, 
ook wit. 7-12 stelen. Lengte: 
50 cm.6-pack.

Lavendel of 
rotsplantjes

Schultenbräu 
biertapje

Vanaf 28-05-2014

* Prijzen geldig t/m 01-06-2014

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”



een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuwe gemeentebestuur Bronckhorst stelt zich aan u voor

Het nieuwe coalitie akkoord waarmee CDA, D66 en PvdA in de 
periode 2014-2018 samen gaan besturen in Bronckhorst ligt 
er. Het akkoord is namens de drie partijen opgesteld door een 
onderhandelingsteam onder leiding van Hessel Wijngaard 
van het CDA. Wijngaard: “We zijn ervan overtuigd dat het een 
document is geworden waarmee we constructief verder 
 bouwen aan een gezond Bronckhorst. Sleutelwoorden zijn 
vertrouwen, samenwerking en stabiliteit. Samen met 
 inwoners, instellingen en bedrijven willen we ervoor zorgen 
dat het in Bronckhorst goed wonen, werken en recreëren is 
en ook in de toekomst blijft. Wij hebben er zin in!” 

Het coalitie akkoord is op 21 mei in een openbare raadsver-
gadering officieel aangeboden aan de raad, met de vraag aan 
alle fracties om mee te werken aan het coalitieprogramma en 
daarmee invulling te geven aan het bestuur van Bronckhorst. 
Ook de wethouders die namens de coalitie aan de slag gaan 
in het college van b en w (dagelijks bestuur van de gemeente) 
zijn tijdens deze raadsvergadering benoemd.

De partijen hebben in het akkoord een visie geformuleerd en 
een aantal thema’s benoemd die voor hen belangrijk zijn. De 
visie van waaruit de coalitie aan de slag gaat, is de volgende: 
De samenleving staat niet stil en de coalitie wil hier in mee-
bewegen. Zij wil zich meer richten op samenwerkingsvormen 
en initiatieven in de samenleving. De veranderende maat-
schappij vraagt om een ’bescheiden vorm van besturen’; om zo 
de samenleving de ruimte te geven om succesvol te zijn. De 
gemeente gaat daarom meer uit van de eigen kracht, verant-
woordelijkheden en initiatieven die u als inwoner zelf neemt. 
Ze wil hiermee beter aansluiten bij behoeften die er zijn in uw 
omgeving en u daarbij ondersteunen. Iedereen moet mee 
 kunnen doen en de gemeente zorgt voor een vangnet voor 
mensen die niet op eigen kracht of met behulp van hun eigen 
omgeving mee kunnen doen. Waar gemeenten voorheen veel 
bepaalden, bent u nu zelf aan zet. Dat past ook bij de ingezette 
koers voor de 3 decentralisaties: per 2015 komen vanuit het 
rijk nieuwe taken naar de gemeenten toe, het gaat om Jeugd-
zorg, Begeleiding AWBZ naar WMO, Participatiewet en Pas-
send onderwijs. De coalitie maakt zich sterk om zorgvuldig in-
vulling te geven aan deze nieuwe taken.

Verbindend werken en burgerparticipatie
In een veranderende samenleving, waarbij de overheid zich 
meer terugtrekt, is het van groot belang dat mensen elkaar 
weten te vinden. Het vraagt van de gemeente een proactieve 
houding waarbij we zoeken naar verbindingen met inwoners, 
ondernemers en organisaties. Maar ook een houding die zorgt 
dat we nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen voortvarend 
 samen met initiatiefnemers oppakken. De kracht van de 
 samenleving is een kostbaar goed. De coalitie wil ruimte geven 
aan die kracht en haar koesteren. We staan open voor experi-
menten en proeftuinen. De gemeente onderhoudt een sterk 
netwerk met uiteenlopende partijen en vervult een verbinden-
de rol tussen inwoners, organisaties en overheden. Dat is 
 essentieel om ontwikkelingen van de toekomst goed op te 
 pakken. Burgerparticipatie is daarbij het uitgangspunt en 
wordt verder uitgebouwd. 

Samenwerken bij het onderhoud van openbaar groen,  zoals 
op verschillende  plekken gebeurt, is een vorm van burger-
participatie.

Samenvatting coalitie akkoord
Burgerparticipatie is ook 
 samen denken, zoals met
inwoners en organisaties
gebeurt in proeftuinen, om
de 3 decentralisaties vorm
te geven.

Versterken leefbaarheid 
Ook op het instand houden van leefbaarheid wordt sterk 
 ingezet. Er is aandacht voor ontmoeting in de kernen en de 
 bereikbaarheid en spreiding van voorzieningen. Invulling door 
inwoners is daarbij onontbeerlijk. 

Regionale samenwerking 
Voor de partijen is regionale samenwerking onmisbaar.  
De coalitie is van mening dat regionale samenwerking noodza-
kelijk is om de regio en daarmee ook Bronckhorst te verster-
ken (bij de 3 decentralisaties, maar ook voor wonen, werken en 
bereikbaarheid etc). Bronckhorst wil hierin een voortrekker 
zijn.

De in het akkoord genoemde thema’s gaan over:

Veiligheid 
Het in stand houden en verbeteren van een veilige woon- en 
leefomgeving (inclusief verkeersveiligheid) en bewustzijn 
 hierover realiseren, via projecten samen met onze inwoners. 

Kindvoorzieningen
De coalitie gaat door op de ingeslagen weg en blijft kwaliteits-
verbetering in de kindvoorzieningen stimuleren, door 
 bijvoorbeeld de totstandkoming van kindcentra te stimuleren 
(kindvoorziening van 0 t/m 12 jaar). Aandachtspunt: bij verder-
gaande samenwerking (fusies) van scholen en andere 
 kindvoorzieningen is betrokkenheid van ouders van groot 
 belang. Tijdige en goede informatie over ontwikkelingen en 
keuzes is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, 
maar de gemeente vraagt hier actief aandacht voor.

Zorg en welzijn 
De ingezette koers om de 3 decentralisaties vorm te geven 
wordt voortgezet. De gemeente gaat van een verzorgende 
overheid naar een faciliterende, activerende overheid waarbij 
alle ondersteuning erop gericht is om zelfredzaamheid van 
 inwoners te stimuleren. Iedereen doet mee. De gemeente zorgt 
voor een vangnet voor degene die dat niet op eigen kracht kan. 
Zij investeert in het probleemoplossend vermogen van de 
 samenleving, in informele netwerken (familie, buren en vrijwil-
ligersorganisaties), preventie en laagdrempelige basisvoorzie-
ningen (onderwijs, huisarts etc). Specialistische voorzieningen 
zijn aanvullend. De toegang (een goede loketfunctie (fysiek, 
 digitaal) tot zorg/ondersteuning is essentieel. 

Woonvisie
De afspraken die gemaakt zijn in de regionale woonvisie 
 blijven leidend in de coalitieperiode. Centraal staat ’bouw de 
juiste woning op de juiste plek’. De  coalitie is ervan overtuigd 
dat deze terughoudende aanpak  nodig is. Naast de omvang van 
het aantal woningen is de  kwaliteit van woningen voor de ko-
mende periode een belangrijk aandachtspunt. Het levensloop-
bestendig  maken van  woningen is noodzakelijk. De gemeente 
wil door bewust wording betrokken partijen (woningeige naren, 
ondernemers en  corporaties) stimuleren  woningen hiervoor 
geschikt te  maken.

Buitengebied

 In het buitengebied spelen veel ontwikkelingen, zoals 
schaalvergroting, de vraag naar alternatieve energievoor-
zieningen en de vestiging van inwoners in het buitengebied. 
De gemeente zet zich in voor een juiste balans tussen de 
 verschillende ontwikkelingen.

 De coalitie ziet het belang van breedband als goede 
 basisvoorziening met het oog op verdere gewenste maat-
schappelijke (zorgverlening via digitale kanelen) en (bedrijfs)
economische ontwikkelingen. Speerpunt is dan ook 
 breedband zo snel mogelijk uitrollen, met de provincie als 
projetcleider. 

Leefomgeving-ontmoeting
De hoeveelheid voorzieningen neemt af en dit kan gevolgen 
hebben voor de leefbaarheid in (met name) de kleine kernen. 
De coalitie wil nieuwe initiatieven gericht op het versterken van
de leefbaarheid stimuleren en ondersteunen. 

Bereikbaarheid (verkeer en vervoer) 
De bereikbaarheid van de Achterhoek en binnen Bronckhorst 
is voor alle inwoners, ondernemers en  organisaties in onze ge-
meente belangrijk (om iedereen mee te laten doen in het wo-
nen, werken, recreëren). De coalitie wil inzetten op (innovatie-
ve) vervoersvoorzieningen voor alle  kernen in Bronckhorst. 
Ook wil ze concrete verkeerskundige knelpunten in beeld heb-
ben en van daaruit prioriteiten  aanbrengen waarbij zij per jaar 
wil bepalen welke projecten worden uitgevoerd. 

Economie en werkgelegenheid
De coalitie blijft werken aan een gezond ondernemersklimaat 
(oa voor het midden en kleinbedrijf dat in Bronckhorst groot 
vertegenwoordigd is). Het is belangrijk jonge mensen in onze 
gemeente/regio te houden. Daarvoor is met name werkgele-
genheid (op het goede niveau) noodzakelijk, specifiek voor 
 deze groep. De coalitie richt zich op het verder uitbreiden van 
haar netwerken en legt  verbindingen met instellingen en orga-
nisaties die een  positieve uitwerking kunnen hebben op de 
werkgelegenheid in Bronckhorst en de Achterhoek.

Duurzaamheid
De gemeente streeft naar duurzaamheid en wil inzetten op het 
gebruik van alternatieve energiebronnen, met name biogas en 
zonne-energie. De ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn. 
De gemeente ziet duurzaamheid als een kans voor  economische 
groei. Door het innovatieve karakter liggen er kansen om nieu-
we, vaak kennisintensieve werkgelegenheid te scheppen. 

Financiën
De gemeente kent een solide financieel beleid. De ambitie van 
de coalitie is om dit ook in de komende jaren voort te zetten. De 
omstandigheden zullen dynamisch en weerbarstig zijn omdat 
de gemeente geconfronteerd wordt met onder meer de  
3 decentralisaties. De coalitie streeft naar uitvoering van de 
decentralisaties passend binnen de budgetten die hiervoor van 
het rijk overkomen. De verwachting is dat in de overgangsperi-
ode de middelen niet  toereikend zijn. Om dit 
op te vangen heeft de gemeente al budget 
gereserveerd.

Het complete coalitie akkoord is in te zien 
via www.bronckhorst.nl.



Nieuwe gemeentebestuur Bronckhorst stelt zich aan u voor - vervolg

Samen met burgemeester Aalderink vormen namens coalitie-
partners CDA, D66 en PvdA de wethouders Paul Seesing, Arno 
Spekschoor, Jan Engels en Antoon Peppelman het nieuwe 
 college van b en w. De burgemeester is de voorzitter van de 
gemeenteraad en het college.

Henk Aalderink: “Ik kijk uit naar deze nieuwe periode. De ver-
kiezingen hebben behoorlijk wat verschuivingen gebracht. 
Dat betekent dat we naast met  verschillende bekende gezich-
ten ook met een aantal nieuwe mensen en ideeën aan de slag 
gaan. Een mooie uitdaging.”

Het nieuwe college

Arno Spekschoor is 48 jaar en 
woont  samen met zijn vrouw 
en twee tienerdochters in Vor-
den. 2,5 jaar geleden werd hij 
namens het CDA wethouder, 
na het  vertrek van André 
Baars. Hij is blij dat hij zijn 
werk de komende jaren kan 
voortzetten, want Arno doet 
zijn werk met veel plezier. 
“Het inspireert mij om
samen met inwoners onze 
 samenleving vorm te geven, op zo’n manier dat die bij hen 
past. Om er samen voor te zorgen dat het in onze dorpen goed 
wonen, werken en recreëren blijft, binnen een gezonde finan-
ciële basis. In Bronckhorst is de samenleving aan zet en inwo-
ners kunnen zaken zelf heel goed regelen. Ik ondersteun daar 
graag bij. Natuurlijk zijn er flinke uitdagingen, zoals de ontwik-
kelingen in de landbouw. Er  komen in onze gemeente behoor-
lijk veel agrarische locaties vrij en daar moet een goede invul-
ling voor gezocht worden. Voor verschillende onderwerpen
zoals de nieuwe zorgtaken, maar ook de demografische en 
economische ontwikkelingen geldt dat deze niet alleen in 
Bronckhorst spelen. Een goede  samenwerking met de regio en 
buurgemeenten is dan ook van groot belang. Daar een goede 
invulling aan geven zie ik ook als een mooie kans voor de ko-
mende jaren. We blijven de werk gelegenheid stimuleren om 
jonge mensen in de toekomst kwalitatief goed werk te kunnen 
(blijven) bieden. Gelukkig hebben we mooie bedrijven hier in 
de Achterhoek. Helaas is het in ons werk niet altijd mogelijk 
het iedereen naar de zin te maken. Maar je voert met alle be-
trokkenen gesprekken om te weten wat er leeft. Met begrip 
voor elkaars standpunten en mogelijkheden om maatwerk te 
bieden, komen we vaak een heel eind.”

Portefeuille

Wilt u meer weten over Arno Spekschoor of hem wat vragen 
stuur hem dan een e-mail: a.spekschoor@bronckhorst.nl.

Wethouder Arno Spekschoor 
(CDA)

Paul Seesing, 62 jaar, is gebo-
ren en getogen in Keijenborg. 
Hij is getrouwd en heeft twee 
zoons. Ook is hij inmiddels de 
trotse opa van twee klein-
zoons. Paul Seesing was de 
 afgelopen vier jaar al wethou-
der en vind het een mooie uit-
daging om zijn werk voort te 
zetten. “Het waren jaren 
 waarin veel gebeurde.  
De  gemeente stootte, om eco-

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Jan Engels is 44 jaar, heeft 
een vrouw en drie zoons, 
waarvan een tweeling, en 
woont met veel plezier in 
Wichmond. Bij muziekliefheb-
bers in het dorp is hij een be-
kende, omdat hij lange tijd ac-
tief was bij de  harmonie (als 
muzikant, maar ook in het be-
stuur). Voor hij wethouder 
werd, was hij  controller bij de 
Eigen Kracht Centrale in Zwol-

bedrijven bij te staan in de omslag naar duurzamer onderne-
men). Hij heeft wel politieke ervaring, zo ondersteunde hij de 
raadsfractie van D66 in Bronckhorst  enkele jaren als commis-
sielid en was hij raadslid in Breda. Ook werkte Engels enkele 
jaren bij de  gemeente Arnhem. Maar het wethouderschap is 
een hele  nieuwe stap. Jan: “Een unieke kans en een mooie, 
brede portefeuille. Burgerparticipatie is bijvoorbeeld van groot 
belang. Het speelt over alle taken van de gemeente heen. Zon-
der de medewerking van initiatief nemers in de samenleving 
om samen  activiteiten te ondernemen, of het nu om zorg, 
groen, noem maar op, gaat, kan het niet meer. Sámen maken 
we Bronckhorst! Burgerparticipatie is ook een speerpunt voor 
D66 en dat mijn enthousiaste partij achter mij staat, geeft een 
goed gevoel. De wethouder geeft ook aan dat hij voor iedereen 
 gemakkelijk aanspreekbaar wil zijn. “Ik ga op pad in de 
 gemeente om inwoners, verenigingen, organisaties en onder-
nemers te ontmoeten en te weten wat er bij hen leeft. Mijn deur 
hier in het gemeentehuis staat voor u ook altijd open!”

Verantwoordelijk voor de portefeuille:

Wilt u meer weten over Jan Engels of hem wat vragen stuur 
hem dan een e-mail: j.engels@bronckhorst.nl.

Wethouder Jan Engels (D66)

De 54-jarige Antoon Peppel-
man uit Zelhem is een beken-
de in de Bronckhorster raad. 
 Vanaf de start van Bronck-
horst was hij volksvertegen-
woor diger voor de PvdA. Hij is 
 getrouwd en heeft twee kinde-
ren die het huis inmiddels uit 
zijn. Hij is vele jaren werk-
zaam geweest als manager bij 
 PostNL en actief in het bestuur 
van de Achterhoek Spektakel-
toer en kringloopbedrijf Aktief. Grappig detail is dat hij niet de 
eerste in zijn familie is die  wethouder wordt. Zijn schoonvader 
was vele jaren geleden wethouder in Doetichem! Antoon: “Het 
wethouderschap zie ik als een prachtige kans om me ook met 
de echte uitvoering  bezig te gaan houden. Als raadslid is het je 
taak om alleen  bezig te zijn met de grote lijnen. Ik ga onder 
 andere aan de slag met een aantal sociale opdrachten en daar 
heb ik als PvdA-man natuurlijk bijzonder veel affiniteit mee. Er 
moet de  komende tijd veel gebeuren op het gebied van jeugd-
zorg, Wmo en AWBZ en dat heeft invloed op de mensen die 
 deze zorg  nodig hebben. Aan mij de taak om te zorgen dat de 
gemeente deze nieuwe taken soepel oppakt en invoert, zodat 
inwoners weten waar ze op kunnen rekenen en daar ook 
 vertrouwen in hebben. Ook al zijn dingen soms misschien 
 anders geregeld dan voorheen. En ik hoop dat we het de 
 komende jaren steeds meer vanzelfsprekend vinden dat we 
daarin als gemeente en partijen in de samenleving als 
 partners samenwerken.”

Verantwoordelijk voor de portefeuille:

 ouderenbeleid) en AWBZ

Wilt u meer weten over Antoon Peppelman of hem wat vragen 
stuur hem dan een e-mail: a.peppelman@bronckhorst.nl.

Wethouder Antoon Peppelman 
(PvdA)

Alle wethouders worden gebiedswethouder. De gebieden moet 
nog verdeeld worden. De gebiedswethouders worden aange-
steld voor de gebieden Bronckhorst Oost (Zelhem en Halle), 
Bronckhorst West (Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, Olburgen, 

Bronckhorst Zuid (Hummelo, Voor- en Achter-
Drempt en Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik), Bronckhorst Midden 
(Hengelo, Keijenborg, Veldhoek, Velswijk en Varssel) en 
 Bronckhorst Noord
Zij werken nauw samen met de gebiedsambtenaren.

Burgemeester
De burgemeester heeft ook 
een eigen portefeuille.

 Verantwoordelijk voor de portefeuille:

Gebiedswethouder

nomische redenen en omdat de samenstelling van onze bevol-
king flink verandert, taken af. Zo ben ik met vele betrokkenen 
aan de slag geweest met de privatisering van de sportaccom-
modaties, zowel de binnen- als  buitensport. Dat was zeker niet 
altijd gemakkelijk, maar leidde tot talrijke goede initiatieven uit 
de samenleving. Ik denk dat bijvoorbeeld veel buitensportclubs 
uiteindelijk blij zijn dat ze nu zelf verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteit van hun velden. Zij zijn daarvoor niet meer van ons en 
onze inzichten afhankelijk, maar kunnen zelf bepalen wat goed 
voor hen is. De zwembaden zijn ook een prachtig voorbeeld 
van inwoners die zelf aan de slag gaan. Je ziet ook meteen 
 andere ideeën, zoals flexibeler openingstijden. Ik hoop op veel 
bezoekers en een prachtig zwemseizoen. En waar ze advies 
nodig hebben,  kunnen ze nog bij ons terecht.” De komende tijd 
staat in het  teken van de vele nieuwe taken op het gebied van 
zorg die de gemeente vanuit het rijk naar zich toe krijgt. Wet-
houder  Seesing: “Als wethouder Werk, inkomen en zorg vind ik 
het een uitdaging samen met betrokken partijen (zoals organi-
saties, ondernemers en de regio Achterhoek) te zorgen dat ie-
dereen meedoet, ook mensen voor wie een baan niet altijd van-
zelfsprekend is. Als het gaat om mensen die recht hebben op 
een uitkering geldt dat hun aantal in Bronckhorst lager ligt dan 
in omliggende gemeenten en we willen dat dat zo blijft. Dat 
vind ik ook het mooiste aan het wethouderschap: om samen 
met  inwoners, organisaties, ondernemers en verenigingen be-
zig te zijn aan een duurzame samenleving in brede zin, waar 
we  jaren mee vooruit kunnen.”

Verantwoordelijk voor de portefeuille:

Wilt u meer weten over Paul Seesing of hem wat vragen stuur 
hem dan een e-mail: p.seesing@bronckhorst.nl.



Nieuwe gemeentebestuur Bronckhorst stelt zich aan u voor - vervolg

De gemeenteraad van Bronckhorst telt 25 raadsleden. Dit 
aantal is gebaseerd op het aantal inwoners dat een gemeente 
telt. De nieuwe raadsleden stellen zich hier graag aan u voor:

De nieuwe raadsleden

CDA
Naam: Dirk Jan Huntelaar
Leeftijd: 56 jaar

Gezinssituatie: gehuwd, 3 kinderen die allen 

op zichzelf wonen

Motivatie: Als je wat wilt veranderen in je 

eigen leef- en woonomgeving moet je niet 

aan de kant blijven staan afwachten, maar 

actief meedenken en meedoen. Onvrede 

uiten via stemgedrag is geen oplossing om 

problemen aan te pakken. Actief meedoen 

en samen tot daden komen, brengt oplos-

singen dichterbij. Als gemeenteraadslid geef je hier invulling aan. 

Meedoen aan dit besluitvormingsproces samen met inwoners is een diep-

gewortelde basis voor echte democratie.

E-mailadres: d.huntelaar@bronckhorst.nl

Naam: Marti Hebbink
Gezinssituatie: getrouwd, 2 zonen

Motivatie: Je ziet dat er ongelooflijk veel is 

 gepresteerd in de afgelopen raadsperiode, 

maar er komt een zware taak op ons af qua 

decentralisaties. Het motiveert mij om dat 

in goede banen te mogen leiden. Door met 

mensen in gesprek te gaan, hoop ik de 

juiste route te kiezen. Het CDA realiseert 

samen met u Bronckhorst.

E-mailadres: m.hebbink@bronckhorst.nl

Naam: Chris Jansen
Leeftijd: 58 jaar

Gezinssituatie: getrouwd met Henny,  

3 kinderen, 2 kleinkinderen

Motivatie: In 2010 ben ik voor de eerste keer 

gekozen als raadslid voor het CDA. Dit is mij 

zo goed bevallen dat ik mij wederom kandi-

daat heb gesteld voor een tweede periode. 

Het is en blijft fascinerend om mede vorm 

te geven aan deze mooie landelijke ge-

meente Bronckhorst en samen te zorgen 

voor een leefbare  gemeenschap met oog voor elkaars noden.  

E-mailadres: c.jansen@bronckhorst.nl

Naam: Jan Klein Lenderink
Leeftijd: 55 jaar

Gezinssituatie: getrouwd met Gracia,  

2 studerende dochters

Motivatie: Ik ben al 20 jaar actief in de poli-

tiek als raadslid van de voormalige ge-

meente Vorden, bestuurslid en steunfrac-

tielid. Daarnaast ben ik actief voor dorpsbe-

lang Wichmond-Vierakker. De kans die de 

partij mij heeft geboden en uw voorkeur-

stemmen  motiveren mij om de taak als 

raadslid dichtbij en met de inwoners uit te kunnen voeren. Er komt van 

alles op ons af. Samen met de andere raadsleden hoop ik het beste eruit te 

halen voor de Bronckhorster samenleving.

E-mailadres: j.kleinlenderink@bronckhorst.nl

Naam: Henk Onstenk
Leeftijd: 55 jaar

Gezinssituatie: Ik ben 31 jaar getrouwd met 

Ria en samen hebben we 2 dochters en 1 

zoon.

Motivatie: Ik zet als raadslid namens het 

CDA mij graag in voor het algemeen maat-

schappelijk belang en het is meestal leuk 

om raadslid te zijn. Ik ben voor iedereen ge-

makkelijk bereikbaar en benaderbaar en 

probeer daardoor met veel inzet de politiek 

in de gemeente Bronckhorst een gezicht voor onze inwoners te geven. Mijn 

slogan is: de burger is er niet voor de gemeente, maar de gemeente is er 

voor de burger.

E-mailadres: h.onstenk@bronckhorst.nl

Naam: Jannie Rexwinkel-van den Berg
Leeftijd: 56 jaar

Gezinssituatie: getrouwd met Bernard, 3 

kinderen en 5 kleinkinderen 

Motivatie: Mijn betrokkenheid bij de agrari-

sche sector en het belang van vrouwen in 

de raad motiveren mij om opnieuw aan de 

slag te gaan in de gemeenteraad.

Door andere functies in de maatschappij (oa 

vrijwilliger bij de terminale zorg en ver-

schillende besturen) heb ik een groot net-

werk  opgebouwd. Dat netwerk voorziet mij  regelmatig van feedback.

Mijn 16 jaar ervaring kan ik goed gebruiken bij het maken keuzes voor de 

toekomst.

E-mailadres: j.rexwinkel@bronckhorst.nl

Naam: Rob Weverink
Leeftijd: 29 jaar

Motivatie: Het is erg belangrijk om onze 

 plattelandsgemeente ondanks de demogra-

fische ontwikkelingen leefbaar te houden. 

Met de aanstaande 3 decentralisaties is dat 

een hele uitdaging voor de gemeentelijke 

organisatie en de politiek. Ook de leefbaar-

heid in de kleinere kernen baart me zorgen. 

Het is daarom mijn insteek om met inwo-

ners samen te werken en initiatieven uit de 

kernen te ondersteunen. De overheid helpt daarbij, maar de mensen 

maken hun leefomgeving!

E-mailadres: r.weverink@bronckhorst.nl

Naam:  Hessel Wijngaard
Leeftijd: 67 jaar

Gezinssituatie: getrouwd, 1 zoon, 1 dochter 

en 4 kleinzoons. 

Motivatie: Sinds 2010 ben ik raadslid voor 

het CDA in Bronckhorst en ik wil vanuit die 

functie graag bijdragen aan een nog betere 

toekomst voor Bronckhorst. Voor de ko-

mende jaren is de grote uitdaging natuurlijk 

het overdragen van een groot aantal zorg-

taken van het rijk aan de gemeente. Dat is 

een zware klus en dat moet zó worden uitgevoerd dat elke inwoner de zorg 

krijgt die nodig is. Ik zal daar graag mijn bijdrage in leveren.

E-mailadres: h.wijngaard@bronckhorst.nl

D66
Naam: Johanna Prick
Motivatie: D66 vertrouwt op de eigen kracht 

van mensen. Nu we meer voor ons zelf en 

voor elkaar moeten zorgen willen we die 

uitdaging aangaan met goede scholing én 

het noaberschap van de Achterhoekers. Ik 

wil meepraten over onze eigen leefomge-

ving. Meedenken over steun aan mensen 

die het zelf (nog) niet redden en over situa-

ties die nog beter kunnen. En ik wil een bij-

drage leveren aan verande ringen die nodig 

zijn om burgerparticipatie inhoud te geven.

E-mailadres: j.prick@bronckhorst.nl

Naam: Arjan de Brouwer
Motivatie: D66 vertrouwt op de eigen kracht, 

creativiteit en ontwikkeling van mensen. Wij 

luisteren naar onze inwoners en nemen hun 

initiatieven serieus. De overheid onder-

steunt hun mogelijkheden en vindingrijk-

heid en geeft die de nodige ruimte. Vanuit 

mijn kennis en  ervaring in directiefuncties 

o.a. bij instellingen voor jeugdzorg en 

rechtshulp en mijn werk als projectleider 

bij de overheid wil ik graag mijn bijdrage le-

veren aan een robuust Bronckhorst: ruimtelijk, economisch en sociaal.

E-mailadres: a.debrouwer@bronckhorst.nl

Naam: Anneke Hacquebard
Motivatie: Ik woon 45 jaar in Hummelo en 

Keppel en ben twintig jaar politiek actief in 

raadscommissies, in de laatste gemeente-

raad van Hummelo en Keppel en nu in de 

raad van Bronckhorst. Ik werkte voor het 

(hoger) onderwijs op het gebied van ICT en 

de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs 

en ben lid van werkgroepen over dit onder-

werp. Op lokaal niveau wil ik helpen vorm-

geven aan de sociaal liberale visie van D66.

E-mailadres: a.hacquebard@bronckhorst.nl

PvdA
Naam: Annelies Lichtenberg
Gezinssituatie: samenwonend, twee kinderen

Motivatie: Sociaal, rechtvaardig, betrokken 

en solidair zijn mijn kernwoorden. De ge-

meenteraad gaat beslissen over zorg, jeugd-

zorg en werk. Dat wil ik mee beïnvloeden. Als 

verbinder denk ik dat de inwoners een veel 

grotere rol moeten spelen bij de toekomstge-

richte  oplossingen en werkwijzen. Over vier 

jaar wil ik trots zijn op het werk dat de PvdA 

heeft verzet en weten onze kiezers wat we 

voor hen hebben betekend.

E-mailadres: a.lichtenberg@bronckhorst.nl

Naam: Johanna Bergervoet
Leeftijd: 59 jaar

Gezinssituatie: getrouwd met Bennie en 

moeder van twee leuke, inmiddels volwas-

sen, zonen

Motivatie: Al vele jaren raadslid. Deze periode 

toch weer extra gemotiveerd om er voor te 

zorgen dat een ieder in Bronckhorst datgene 

krijgt wat hij of zij nodig heeft om mee te 

kunnen doen! Ook het opzetten van een goed 

beleid om de gevolgen van armoede vooral 

voor kinderen te beperken moet deze vier 

jaar lukken.

E-mailadres: j.bergervoet@bronckhorst.nl

Naam: Luuk Preijde
Leeftijd: 56 jaar

Gezinssituatie: samenwonend, kinderen zijn 

goed uitgevlogen

Motivatie: Ik wil graag een bijdrage leveren 

aan een actief en aantrekkelijk Bronckhorst, 

aan de bedrijvigheid, de prachtomgeving en  

de leefbaarheid. Ik werk in de zorg. Steeds 

zie ik dat men goed naar elkaar omkijkt. De 

 gemeente moet dat mogelijk maken, door 

ruimte te geven en door dichtbij te zijn. En 

voor de mensen die niet mee kunnen komen klaar te staan.

E-mailadres: l.preijde@bronckhorst.nl

VVD
Naam: Ton van Linder
Leeftijd: 72 jaar

Gezinssituatie: woont samen met José,  

2 kinderen en 4 kleinkinderen

Motivatie: Ik wil beroepsmatig en politiek 

actief blijven in het sociale leven. Ik vind de 

huidige politiek vaak te weinig flexibel, 

teveel geënt op traditionele regels en 

referentie kaders en te weinig rekening 

houdend met de ‘menselijke maat’. En dat 

terwijl ook de doorlooptijd van ontwikkelin-

gen alsmaar korter wordt. Daar wil ik met mijn liberale instelling, mijn 

kennis en ervaring op velerlei gebied, graag van binnenuit iets aan doen, 

samen met anderen.

E-mailadres: t.vanlinder@bronckhorst.nl

Naam: Marcel Leferink
Leeftijd: 67 jaar

Gezinssituatie: gehuwd, 1 dochter 

Motivatie: In 2005 ben ik in Vorden komen 

wonen. Van 2006 tot april jl. was ik voorzit-

ter van de Vordense Ondernemers 

Vereniging (VOV). Omdat ik als ondernemer 

in Haaks bergen en in Vorden op diverse ge-

bieden maatschappelijk actief was en ben, 

wil ik mij binnen de gemeente Bronckhorst 

inzetten voor de belangen van o.a. onderne-

mers door actief deel te nemen aan de lokale politiek. Daarbij wil ik de poli-

tiek dichter bij de inwoners brengen door de  ‘drempel’ te verlagen.

E-mail: m.leferink@bronckhorst.nl

Naam: Thea Lusink
Leeftijd: 55 jaar

Gezinssituatie: gehuwd met ondernemer 

Paul, 3 studerende kinderen

Motivatie: We moeten ervoor zorgen dat 

Bronckhorst ook naar de toekomst toe een 

aantrekkelijke plek blijft om te wonen. Ook 

voor onze studerende kinderen moet er 

 voldoende perspectief zijn om na hun studie 

terug te willen keren naar onze mooie 

Achterhoek. Voorwaarde is voldoende 

werk! Onze regio staat bekend om haar hoogwaar dige, innovatieve kwali-

teiten. Die moeten we zien om te zetten in adequate werkgelegenheid. De 

mogelijkheden zijn er, nu nog de juiste aanpak.

E-mail: t.lusink@bronckhorst.nl



Nieuwe gemeentebestuur Bronckhorst stelt zich aan u voor - vervolg

Naam : Josephine Steffens
E-mail : j.steffens@bronckhorst.nl

Naam: Bennie Wisselink
Leeftijd: 59 jaar

Gezinssituatie: getrouwd, drie kinderen, vijf 

kleinkinderen

Motivatie: Veel zaken kunnen in mijn ogen 

beter, efficiënter en goedkoper. Om daarbij 

maar klakkeloos aan de zijlijn te blijven staan, 

is mijn steil niet. Ik hou van dingen aanpakken, 

doorrekenen, zo nodig veranderen c.q. 

 aanpassen. Er zijn veel mensen die hulp of 

zorg nodig hebben. Hen helpen, geeft veel 

 voldoening. Een beter en toekomstbestendig Bronckhorst is daarbij mijn 

drive!

E-mailadres: b.wisselink@bronckhorst.nl

Gemeentebelangen Bronckhorst
Naam: Evert Blaauw
Leeftijd : 59 jaar

Motivatie: Ik voel me betrokken in mijn eigen 

leefomgeving. Als ik vanuit mijn omgeving en 

dus de inwoners signalen krijg wat opgepakt 

zou moeten worden, zet ik mij graag daar voor 

in. Dichtbij en betrokken, maar ook trans-

parant.

E-mail: e.blaauw@bronckhorst.nl

Naam: Dennis van Elk
Leeftijd: 31 jaar

Motivatie: Al enkele jaren ben ik actief betrok-

ken bij de Bronckhorster samenleving, ik zie 

en hoor vele geluiden uit mijn omgeving en 

vind dan ook dat daar wat mee gedaan moet 

worden. Landelijke politiek staat wat dat 

 betreft veraf, maar juist de lokale betrokken-

heid vind ik zeer interessant. Met elkaar 

vormen we een samenleving die we binnen 

Bronckhorst zo plezierig mogelijk in stand 

willen houden, hier draag ik via Gemeentebelangen Bronckhorst graag mijn 

steentjes aan bij. Dus heeft u vragen of ideeën hoe dingen in deze gemeente 

anders kunnen, leg het mij voor en ik neem het mee.

E-mail: d.vanelk@bronckhorst.nl

Naam: Yoeri Klein Braskamp
Leeftijd: 20 jaar

Motivatie: Als toekomstig planoloog zal en wil 

ik een bijdrage kunnen leveren aan een ver-

antwoorde ruimtelijke ordening in een tijd 

waarin verandering centraal staat. In de ruim-

telijke ordening komt dit onder andere neer op 

omgaan met de ruimtelijke gevolgen van 

krimp, transformatie in plaats van nieuwbouw, 

zelfbeheer en een ‘ja, mits’-benadering. Het 

creëren van een aantrekkelijk leef- en werk-

klimaat voor en met elkaar staat hierbij

centraal.

E-mail: y.kleinbraskamp@bronckhorst.nl

Naam: Marcel Westerink
Leeftijd: 39 jaar

Gezinssituatie: getrouwd, 2 kinderen van 13 en 

10 jaar

Motivatie: In het dagelijks leven werk ik bij 

Aviko als ploegleider. Daarnaast ben ik actief 

als brandweerman en lid van onze plaatselijke 

muziekvereniging. De belangrijkste reden 

voor mij om bij Gemeentebelangen 

Bronckhorst actief te zijn is dat ik verschil wil 

maken, maar dan niet met allerlei landelijke

motivaties of agenda’s, maar dat wij als inwoners van Bronckhorst staan 

centraal bij beslissingen die we nemen.

E-mail: m.westerink@bronckhorst.nl

GroenLinks
Naam: Herman van Rooijen
Leeftijd: 60 jaar

Gezinssituatie: Samenwonend met partner 

Anne, 3 kids (inmiddels de deur uit) en opa van 

Noa

Motivatie: De gemeente kan groener, duurza-

mer en socialer. Dat zal de komende periode 

moeite kosten, maar ik blijf mij er voor inzet-

ten. Naast het werk in de raad wil ik de komen-

de tijd meer de verbinding leggen met initiatie-

ven die ontstaan. Dat is ook nodig omdat 

steeds meer van inwoners zelf verlangd wordt. Dat is goed als het positief 

ondersteund wordt door de gemeente waar dat nodig is. Daar gaan we ons 

sterk voor maken.

E-mail: h.vanrooijen@bronckhorst.nl

Naam: Titus Smit
Leeftijd: 53 

Gezinssituatie: woont samen, 4 kinderen

Motivatie: Ik wil mij graag inzetten om de poli-

tiek iets dichter bij de mensen te brengen. 

Bijvoorbeeld door gezamenlijk een activiteit te 

organiseren zoals het bereiden van een gratis 

maaltijd voor minima van producten die de su-

permarkten weggooien, terwijl ze nog goed 

zijn. Een ander doel is om met werkloze bouw-

vakkers woningen in onze gemeente energie-

neutraal te verbouwen. Dat scheelt de bewoners maandelijks in hun energie-

rekening, geeft de bouwvakkers betaald werk en is ook nog goed voor het 

milieu. Ik heb er zin in!

E-mailadres: t.smit@bronckhorst.nl



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

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

uur 

 

het gemeentehuis een afspraak te maken. 

medewerker voor u beschikbaar is. 

-

eenvoudig digitaal via de website een 

-

ken kunt u ons bellen: (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, Communicatie, voorlichting 

Wethouder Arno Spekschoor

Wethouder Paul Seesing

Werk, Inkomen en Zorg, Participatiewet, 

Wethouder Antoon Peppelman 

 

Wethouder Jan Engels 

-

-

nieuwing en burgerparticipatie,  

Kleine kernenbeleid

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

Informatie’ is een uitgave van de 

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 22, 27 mei 2014 Bent u een nieuwe inwoner van Bronckhorst?

Wij stellen ons graag aan u voor!
-

te een speciale informatieavond voor 
nieuwe inwoners. Nieuwe inwoners 

-

 

begint om 20.00 uur (inloop vanaf 

Maak kennis met nieuwe college
en raad!

 nieuwe college van burgermeester 
en wethouders en raads leden van de 

voor aan u als nieuwe  inwoner. Ook 
-

de samenleving,  tussen u als inwo-

-
ren hoe de gemeente werkt en wat naar uw mening en ideeën! Op een in-

formatiemarkt vertellen medewer-
kers van de verschillende afdelingen 

denken als u gaat (ver)bouwen, hoe 

de gemeente en het openbaar groen. 
-

beeld in aanmerking kunt komen voor

-
veer 22.00 uur.

‘Goodiebag’ voor elke bezoeker
 

en verenigingen om met ons een 

informatieavond samen te stellen. 

vullen. Hartelijk dank daarvoor!

-

waterpomp op het plein naast de 

markt. In tegenstelling tot vroeger, 
toen de pomp (gefilterd) grondwater 

voorheen op de parkeerplaats, waar 
het diverse keren schade opliep 
door parkerende automobilisten. 

-

vorstbestendig. Om de stevigheid 
van de pomp te garanderen, beves-

panelen van de pomp op een stalen 
constructie. Ook de ‘slinger’ werd 

-

wordt een magneetdynamo aan-

klep van de waterleiding opengaat 

drinkwater uit de pomp stroomt. 
Een authentieke service aan 

Kraanwater graag!
-

the Pipe ter bevordering van kraan-

 Nederlanders wil graag buiten en 
onderweg water kunnen tappen. 

omdat mensen er om vragen, en 
omdat ons kraanwater het allerbes-
te en schoonste drinkwater is. Ook 
omdat kraanwater wel vierhonderd 
keer beter voor het milieu is, dan 
water uit een fles.

 informatie op 
www.vitens.nl of 

-

dingen voor het plaatsen van de pomp.

Waterpomp Vorden in ere 
hersteld

Op 2 juni rond 12.00 uur wordt 
 landelijk het NL-Alert controle-
bericht uitgezonden. Aan de hand 
van dit controlebericht kunt ook u 
 nagaan of uw mobiel juist is inge-
steld om NL-Alert te ontvangen. In 
het bericht is duidelijk aangegeven 
dat het om een controlebericht gaat 
en dat u niets hoeft te doen. Heeft u 
uw telefoon nog niet ingesteld voor 
NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-
alert.nl en stel uw mobiel in. Wij 
 hebben de meest gestelde vragen 
over NL-Alert voor u alvast op een
rij gezet.

Waarom NL-Alert?
Stel, er breekt een grote brand uit 

in de omgeving bevindt en u heeft uw 
mobiel ingesteld op NL-Alert, dan 
ontvangt u een tekstbericht. Hierin 
staat precies wat er aan de hand is. 

NL-Alert kunnen in de directe 
 omgeving van de noodsituatie meer 
mensen worden bereikt en worden 
mensen beter geïnformeerd. 

Hoe werkt NL-Alert?
-

diensten wordt een tekstbericht  
over een (dreigende) noodsituatie 

Alert óók als het netwerk overbelast 
is. NL-Alert is volledig anoniem en 
helemaal gratis. 

Waarom is een controlebericht 
nodig? 
Aan de hand van het controlebericht 

hebt ingesteld om NL-Alert te 

aangegeven dat het om een controle-
bericht gaat en dat u niets hoeft te 

mobiele telefoon geeft als u een  
NL-Alert ontvangt en hoe het bericht 

Hoe stel ik mijn 
mobiel in voor 
NL-Alert?
Steeds meer 
mobiele tele-

 automatisch 
 ingesteld om 
NL-Alert te 
 ontvangen.  
Op sommige 
toestellen moet 

www.nl-alert.nl en ga na of u uw 
 mobiel moet instellen.

Ook in onze gemeente op 2 juni 
het NL-Alert controlebericht 
op uw mobiel 
Kijk nu op NL-Alert.nl en stel mobiele 
 telefoon in

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? 
Volg ons op Twitter: @gem_bronckhorst. 
U kunt hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 



Alle gemeenten gaan vanaf 2015 
steeds meer taken uitvoeren die nu 
nog bij provincie of het rijk horen. 
Het gaat vooral om taken op het 
 sociaal terrein: begeleiding van 
zorgbehoevenden mensen (AWBZ), 
jeugdzorg, (passend) onderwijs, 
 re-integratie en participatie van 
mensen met een afstand tot de 
 arbeidsmarkt. Deze overheveling 
van taken noemen we ‘decentrali-
saties’. Met het overhevelen van 
de taken wordt tegelijkertijd flink 
bezuinigd op het budget. Gemeen-
ten krijgen minder geld voor de 
 taken dan het rijk en de provincie er 
tot nu aan uitgeven. De gemeenten 
moeten alles dus heel efficiënt or-
ganiseren en waar mogelijk samen-
werken om de kosten te drukken. 
Dat betekent ook dat er keuzes 
 gemaakt moeten worden over wat 
we wel en niet kunnen doen. In deze 
rubriek houden we u op de hoogte 
van de veranderingen op het sociaal 
terrein en hoe dit ook in Bronck-
horst stap voor stap vorm krijgt. 

Voorlopige verdeling budget 
jeugdzorg in 2015

In september vorig jaar hebben de 
acht Achterhoekse gemeenten 
 afspraken gemaakt over hoe zij 
 regionaal samenwerken bij de 
 decentralisatie jeugdzorg. Eén van 
die afspraken is duidelijkheid bieden 
aan de organisaties die jeugdhulp 

bieden over welk budget zij in 2015 
van de gemeenten kunnen verwach-
ten voor de uitvoering van de jeugd-
hulp die zij leveren. Daarvoor 
 hebben de Achterhoekse gemeenten 
nu een verdeelmodel opgesteld, o.a. 
op basis van bij hen bekende 
 gegevens. 

Zoals de meeste Achterhoekse 
 gemeenten dat doen, onderschrijven 
ook ons b en w de doelstelling van 
dit voorstel. Alleen de gemeente 
Oost Gelre heeft op dit moment 
 behoefte aan meer inzicht en heeft 
een voorbehoud gemaakt.  

Budgetverdeling jeugdhulp 2015
Naar verwachting bedraagt het 
 budget dat de Achterhoek van het rijk 
krijgt voor de decentralisatie Jeugd-
zorg 58 miljoen euro. Dit  budget is 
fors lager dan voorgaande jaren. 

Op hoofdlijnen ziet de budgetverde-
ling er als volgt uit:

 
 
 

meldpunt kindermishandeling : 12 miljoen

De zorgaanbieders zijn hierover geïnformeerd.

Nieuwe werkwijze
Naast het overdragen van taken wer-
ken partijen die met jeugdhulp te ma-
ken hebben aan het verbeteren van de 
samenwerking en het voorkomen van 
jeugdproblematiek. Dat doen we door 
te focussen op  eigen mogelijkheden 
van cliënten en door dichtbij de inwo-
ners te werken. De realiteit is dat ook 
met  minder budget passende keuzes 
 gemaakt moeten worden om te 
 zorgen dat de zorg beschikbaar blijft 
voor inwoners die dat nodig hebben. 

Vervolg 
De gemeenten in de Achterhoek gaan 
samen met betrokken partijen aan de 
slag met het vervolg.

Tijdens de raadsvergadering van 
21 mei kreeg oud-raadslid mevrouw 

den van burgemeester Henk Aalder-
ink een Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt. Ze werd lid in de Orde van 

verdiende het lintje  omdat zij zich als 
volksvertegenwoordiger inzette voor 

t/m eind april 2014 voor haar partij 
het CDA, eerst in de gemeenteraad 
van  Zelhem en later van Bronckhorst. 
Anny bedankt!

Anny Stapelbroek verrast met 
Koninklijke onderscheiding

verpakkingen. In plaats daarvan 
 worden de containers geleegd op 

geen inzamelingen plaats. In plaats 
daarvan komen de inzamelwagens 

op de inhaaldagen uw container voor 

Brengpunten en Servicelijn
Het Recycleplein in Zutphen, het 
brengpunt van Dusseldorp in Doetin-
chem en de Afval-Informatie-Lijn zijn 
op Hemelvaartsdag en tweede 
 pinksterdag gesloten.

Meer informatie
Informatie over inhaaldagen vindt u 
ook op uw papieren of digitale 
 afvalkalender en de Afvalvrij-app. 
Heeft u nog vragen? Kijk dan op 
www.berkelmilieu.nl of bel de Afval-
Informatie-Lijn van Berkel Milieu, 

Afvalinzameling rond  feestdagen

In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis op donderdag 29 en 
 vrijdag 30 mei gesloten. 

Op maandag 2 juni zijn wij u graag weer van dienst!

Gemeentehuis gesloten 
 tijdens Hemelvaart

De commissie bezwaarschriften is 

sie die de gemeenteraad en b en w 
adviseert over ingediende bezwaar-
schriften. De commissie is op zoek 
naar leden en een voorzitter.

Kijk op www.bronckhorst.nl ➝ Ac-
tueel ➝ Werken bij de gemeente 
voor meer informatie.

Heeft u affiniteit met lokaal openbaar 
 bestuur en juridische zaken?  
Dan is de vacature bij de commissie  bezwaar-
schriften wellicht wat voor u!

we bezig met de voorbereidingen 
voor de bouw van een kindcentrum 

bouwen, is een wijziging van het 
 bestemmingsplan nodig. De huidige 

van Maatschappelijke doeleinden 
op de locatie is vereist. Het ontwerp-

ontwerp van het nieuwe school-

peuterspeelzalen stichting, Aviko, 
Welstandscommissie en het Water-
schap nu gereed. Hierin zijn de 
 ruimtelijke kaders voor ontwikkeling 
van het kindcentrum, zoals de positie 
van de bebouwing op het perceel, 
de bouwhoogte en de toegelaten 

functies opgesteld. Verder zijn de 
grenswaarden qua geluid beschre-
ven. Deze worden enigszins over-
schreden door de bedrijvigheid van 
Aviko, maar blijven binnen de 
 normen. Daarom moet een hogere 
grenswaarde worden vastgesteld.  

Basteom
Het was in eerste instantie de bedoe-
ling in de bestemmingsplanwijziging 
ook het plan van voetbalvereniging 
Basteom voor een veldenuitbreiding 
op te nemen, maar dat lukt op dit 
 moment nog niet. Wel is afgesproken 
dat in het bestemmingsplan voor het 
kindcentrum, dat nu in ontwerp klaar 
is, alvast ruimte is opgenomen voor 
een deel van de accommodatie van 
Basteom, zoals de mogelijkheid van 
een kantine. Voor de overige plannen 
van Basteom wordt een afzonderlijke 

procedure gevolgd op een later 
 tijdstip. 

Meer informatie?
Vanzelfsprekend willen we omwo-
nenden informeren over de aanpas-
sing van het bestemmingsplan. 
 Hiervoor organiseren we op 2 juni 

bijeenkomst in de kantine van de 

geïnteresseerden dan graag bij over 
het bestemmingsplan, wat het 
 nieuwe kindcentrum gaat inhouden, 
de landschappelijke inpassing en wat 
het betekent voor de verkeerssituatie 
en andere bestemmingsplanonder-
delen. U kunt het ontwerpplan 

inzien via www.bronckhorst.nl, 
www.ruimtelijkeplannen.nl of in het 
gemeentehuis en hierop dan reage-
ren. We zien u graag op 2 juni.

Meer informatie over de bouw van 
het kindcentrum kunt u ook volgen 
op de speciale facebookpagina 
www.facebook.com/kindcentrum 
steenderen.

Ontwerp bestemmingsplan kindcentrum 
Steenderen klaar 
Op 2 juni van 16.00 tot 18.00 uur inloopbijeenkomst

De locatie waar het nieuwe kindcentrum komt.



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.

In maart/april 2014 hielden we weer 
een onderzoek onder de deelnemers 
van ons online inwonerspanel 
Bronckhorst Spreekt. Dit keer ging 
het over afvalinzameling, kapbeleid 
en inwonerinitiatieven. Het panel telt 
1.400 deelnemers en aan dit onder-
zoek namen ruim 900 respondenten 
deel. Een respons van ruim 65%, 
waardoor sprake is van een statis-
tisch betrouwbaar en nauwkeurig
onderzoek.
 
Afvalinzameling
84% van de respondenten is tevreden 
over de huidige afvalinzamelingrege-
ling, waarbij per keer als een (grijze 
of groene) container aan de weg 
wordt gezet een vast tarief wordt 
 betaald. Het grootste deel van de 
 respondenten, in zowel de dorpen als 
het buitengebied, heeft een voorkeur 
voor een afvalinzamelingsfrequentie 
waarbij de grijze- en groene contai-
ner om de 2 weken en de kunststof- 
en papiercontainer om de 4 weken 
aan de weg kan. 65% van de respon-
denten vindt het geen goed idee het 
vastrecht met €25,- te verhogen en 
geen variabel tarief meer te laten 
 gelden voor het legen van de groene 
container.

Kapbeleid
Ongeveer de helft van de responden-
ten vindt dat er een vergunningsplicht 
moet zijn voor het kappen van bijzon-
dere (monumentale) bomen in de 
 gemeente, terwijl 13% van mening is 

dat er een vergunningsplicht voor 
 alle bomen zou moeten gelden. Een 
kleine driekwart van de responden-
ten vindt het een goed idee dat het 
beleid van de gemeente erop gericht 
is een kapvergunning te weigeren als 
er sprake is van bijvoorbeeld natuur- 
en milieuwaarden en landschappe-
lijke waarden. De gemeente zou een 
kapvergunning moeten kunnen 
 verlenen als sprake is van een risico-
boom (89% van de respondenten),  
of als een boom een gevaarlijke 
 verkeerssituatie oplevert (85%). 81% 
van de respondenten weet niet 
 wanneer ze een boom mogen kappen 
zonder vergunning. 64% van de 
 respondenten zegt wel te weten waar 
ze informatie kunnen vinden over 
kapvergunningen.

Inwonerinitiatieven
Op basis van 7 stellingen is bij de 
 respondenten de verbondenheid met 
de buurt berekend. 73% blijkt (zeer) 
verbonden en betrokken, terwijl 2% 
nauwelijks verbonden en betrokken 

is. 241 respondenten hebben een 
idee/plan ter verbetering van hun 
buurt of de gemeente. Circa 60% van 
deze respondenten heeft het idee/
plan met iemand besproken. In ruim 
40% van de gevallen was dat met de 
gemeente. Dit is ook de partij die hen 
eventuele belemmeringen bij het 
 uitvoeren van het plan kan weg-
nemen. 

Wat gebeurt er met de onderzoeks-
resultaten?
Het onderzoek heeft veel nuttige 
 informatie opgeleverd, die we gebrui-
ken voor de (door)ontwikkeling en 
uitvoering van beleid. Een kleine 100 
respondenten met een idee/plan 
heeft aangegeven hierover graag te 
praten met de gemeente. Zij hebben 
een brief van ons ontvangen, waarin 
staat dat een gebiedsambtenaar  
op korte termijn contact met hen 
 opneemt. De complete onderzoeks-
resultaten zijn in te zien via  
www.bronckhorstspreekt.nl.

Bronckhorst Spreekt 
Via Bronckhorst Spreekt vragen we 
drie/vier keer per jaar de mening 
van inwoners, ondernemers, instel-
lingen en verenigingen om een goed 
beeld te krijgen van wat er leeft en 
daarvan te leren. In juni is een on-
derzoek over het beheer van de 
openbare ruimten. Doet u nog niet 
mee aan het panel en wilt u dat wel? 
Wij horen uw mening graag! Aan-
melden kan heel eenvoudig via 
www.bronckhorstspreekt.nl. Aan 
deelname zijn geen kosten 
 verbonden.

Resultaten inwonerpanel over afvalinzameling, 
kapbeleid en inwonerinitiatieven bekend

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

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
 bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te 
weinig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet 

 bancair voor elkaar kunnen krijgen. 
Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden 
 voldaan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkheid voor een 
 tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening.
Daarnaast is ze het Microfinanciering 
ondernemerspunt voor Twente en
de Achterhoek en kan u via Qredits 
een krediet tot max. €50.000,-
worden verstrekt.  Ga naar
www.rozachterhoek.nl voor meer in-
formatie over de diverse  regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op  
deze wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer info kunt u bellen met het 
 secretariaat van ROZ, tel. (074)  
245 89 77, of mailen naar info@ 
rozgroep.nl. U kunt via het secreta-
riaat ook een afspraak maken met 
een ondernemersadviseur tijdens
het maandelijkse spreekuur in het 
 gemeentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn is op 3 juni en 1 juli 
a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. Ook op 
www.rozgroep.nl en www.rozachter 
hoek.nl vindt u veel informatie. 
 Verder houdt ROZ u op de hoogte van 
onder meer ondernemersnieuws, 
 bijeenkomsten en workshops via 
www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven 
in Bronckhorst?

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. De sirenes geven 
dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in 
 geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en zet 
de radio of TV op omroep Gelder-
land’. Via deze omroep wordt u op de 
hoogte gehouden van de ramp en 
ontvangt u zonodig instructies. Op 
maandag 2 juni a.s. is de eerstvol-
gende sirenetest. 

Als aanvulling op de sirene is er  
NL-Alert, een alarmmiddel voor de 
mobiele telefoon. Stel het in! Zie 
het artikel elders op deze 
 gemeentepagina’s.

Sirenetest

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 15 mei 2014:

Ontvangen op 17 mei 2014:

Ontvangen op 18 mei 2014:

Ontvangen op 19 mei 2014:

Ontvangen op 20 mei 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 5 april 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de 
 termijnen ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra 
een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 29 mei t/m 9 juli 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage.
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, 
 schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 16 mei 2014:

-
ten/vogelknuppelen) op 11 juli van 13.00 tot 17.00 uur en 12 juli 2014 van 10.00 tot 18.00 uur, 
 ijsvereniging Steintjesweide 

Afgegeven op 20 mei 2014:
 

20.00 tot 01.30 uur en 29 juni van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing groepskamperen instellen 
 parkeerverbod voor beide zijden van de Hoogstraat, tussen de ZE-weg en Holtslagweg, 27 juni 
t/m 29 juni 2014, Flophouse

 
17 t/m 30 juni 2014, Flophouse

Friesland Campina

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Buiten behandeling gelaten aanvragen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Benoeming leden van de gemeenteraad

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Uitslag verkiezingen Europees Parlement 
 gemeente Bronckhorst

 Europees Europees Europees Europees
 Parlement 2014 Parlement 2014 Parlement 2009 Parlement 2009
 aantal stemmen percentages aantal stemmen percentages

Hemelvaartsdag

Kratstapelen 

Win twee VIP tickets 
voor de Hengelse 

Kermis!

Start 14.30 uur. 
Opgave achter de bar. 

31 mei opening Deco-Outlet
goed - goedkoop - gezellig

Art deco
Gutzz

Lifestyle

Dorpsstraat 15 - 7251 BA  Vorden
Tel. (0575) 55 35 66

’s maandags gesloten



Zaterdag 31 mei 2014
Van 11:00 tot 18:00 uur vele activiteiten 
             voor jong en oud.

Centrum: Vordens Montmartre     Dorpsstraat: Jeugd        Zutphenseweg: Sport

Burgermeester Galleestraat: Bedrijvigheid   Raadhuisstraat: Kunst, ambachtsmarkt en modeshow

Groot heropeningsfeest Centrum Vorden
SPONSORS:

11.00 11.00

12.00 12.00

13.00 13.00

14.00 14.00

15.00 15.00

16.00 16.00

17.00 17.00

18.00 18.00

11.30 11.30

12.30 12.30

13.30 13.30

14.30 14.30

15.30 15.30

16.30 16.30

17.30 17.30
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bezoekers kunnen zelfstandig deelnemen aan activiteiten wedstrijd/demonstratie muziek op locaties

workshop doorlopende demonstraties
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PROGRAMMA:

Stempelen
Bij de entree van de centrumstraten 
krijgt iedere bezoeker gratis een pro-
gramma uitgereikt, waarop de acti-
viteiten en het tijdschema nogmaals 
afgedrukt staan. Op de achterkant 
staat een stempelkaart. Als bij de Elf-

stedentocht kan de jeugd met deze 
kaart langs de sportverenigingen om 
een stempel te halen.
Voor jongeren die een stempel ver-
diend hebben bij alle genoemde acti-
viteiten, ligt bij de stand van 4xV een 
verrassing te wachten.

Info & parkeren
De vier vernieuwde centrumstraten van Vorden zijn deze dag voet-
gangersdomein. Parkeren kan bij De Bleek, het Station, en bij Sport-
hal ‘t Jebbink.

Harmonie 
Wat is een officiële opening zonder het optreden van de Vordense Harmo-
nie? Deze Harmonie behoeft nauwelijks introductie, iedereen kent de grootste 
culturele vereniging van Vorden, ontstaan door samenvoeging van Sursum 
Corda en Concordia en nu in uniforme dracht. Zij spelen natuurlijk ook het 
Vordens Volkslied en geven acte de presence bij de officiële openingshandeling 
die burgemeester Aalderink om 12.30 uur gaat verrichten in het midden van 
het dorp, bij het standbeeld van Staring.

Zonder muziek geen 
evenement
Een gezellige dag als zaterdag 31 mei, als er van alles te doen is in het 
vernieuwde centrum van Vorden, kan niet zonder muziek. En er is 
veel muziek die dag.

In de N.H.Kerk
Het Vordens Mannenkoor treedt hier 
tussen 14.00 en 14.45 uur op. 
Sans Retouche is een trio bestaande 
uit Wolfram Reisiger, piano, Ebe van 
der Meer op contrabas en Josée van 
der Staak zang en gitaar. Dit ensem-
ble speelt in de N.H. kerk van 15.00 
tot 15.45 uur.
Om 16.00 uur bespeelt Jack van Do-
dewaard, eigenaar van Het Klavier, 
de vleugel met afwisselend virtuoos 
en poëtisch pianospel, deels klassiek, 
deels jazzy.
Hij wordt opgevolgd door de zange-
ressen Rita en Wendy die graag sa-
men optreden omdat hun stemmen 
elkaar zo mooi aanvullen. Zij bren-
gen op 31 mei ook een zelfgemaakte 
muzikale ode aan Vorden.

Podium Dorpsstraat
Om 13.00 uur begint hier Beware en deze band wordt om 14.30 uur afgelost 
door Op Drift en om 16.30 uur betreedt Timmy van Lingen dit podium om 
Vorden toe te zingen.
Beware bestaat uit vier bevlogen Vordense muzikanten met een uiteenlopen-
de achtergrond. Bassist Bert van Dijk speelde o.a. al bij Ides of May en the 
Chess Bluesband. Gitarist Jan Denekamp speelde bij Framed en de Fillmore 
East Bluesband. Zangeres Mieke Polman zong bij Clinical Decision en dan is 
er Gerard Eijkelkamp op drums. Beware speelt een aangename mix van blues, 
rockcovers en af en toe maakt zij een uitstapje naar de soul. 

Podium Burgermeester Gallee-
straat
Het muzikale programma begint al 
om 11.00 uur met een optreden van de 
harmonicagroep op dit podium, later 
gevolgd door de Boetners, Besvet en 
Erik Knoef.
De Boetners is een nieuwe Achterhoek-
se rockband. In de lijn van Jovink en 
Normaal is deze band sinds 2011 actief. 
Kevin Raayman en Koen Büttner zijn 
de drijvende krachten achter deze live-
band. Als ze optreden in Vorden is hun 
debuutalbum ‘A-j Moar Schik Hebt’ uit. 
Besvet is een Zutphense pop/rock/ blues 
coverband, bestaande uit vijf enthousi-
aste muzikanten die samen de passie 
voor muziek delen. Sandra Zoetbrood 
zingt, Petra Silvold speelt bas, Gerard 
Onstenk gitaar, Berry Vink drums en 
Jurriaan Boerstoel toetsen.
Erik Knoef omschrijft zichzelf als volgt: 
“Ik bun al jaoren actief as cabaretier en 
muzikant en dat allemaol in ons eigen 
dialect.”

Vordens Montmartre
Een enthousiaste groep trekzak-har-
monica-spelers die graag bij feestelijk-
heden een bijdrage levert aan gezellig-
heid. www.detrekkebuuls.nl De Knup-
duukskes ondersteunen hun dansen 
ook met muziek en tussen de schilders 
op Vordens Montmartre zijn de Franse 
chansons te horen.Beware De Boetners

Jack van Dodewaard

Rita en Wendy



OPENINGSTIJDEN
3 t/m 5 juni 13.00 - 22.00 uur

KORTINGSBON

Naam: ............................................................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................................

Postcode en plaats: .......................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................................................

Aard van bedrijf: ...............................................................................................................................................

WAARDE  € 5
Deze bon geeft één persoon € 5,- korting op de entreeprijs van € 10,-.
Mits bijgaande invulbon volledig is ingevuld.

200 stands

over 40.000 m2

Achterhoek 
succes 
verzekerd!
Van dinsdag 3 t/m donderdag 5 juni 2014 vindt 

de nieuwe Landbouwbeurs Achterhoek plaats. 

Het wordt gehouden op het evenemententerrein 

in Halle, daar waar ooit de Zwarte Cross 

is begonnen. De beurs biedt volop kansen 

voor de sectoren in rundvee, mechanisatie, 

akkerbouw, intensieve veehouderij, 

volle grondteelt en de toeleveringsindustrie. 

Mechanisatie   Volle grondsteelt 

Akkerbouw   Bosbouw 

Rundveehouderij   Groen techniek 

Intensieve veehouderij

U
komt 
toch 

ook!!!



Tijd voor andere dingen, fietsen en 
wandelen met echtgenoot Harry en 
meer tijd voor de kleinkinderen. Riet 
ziet het helemaal voor zich. Woens-
dagmiddag 28 mei is haar laatste 
werkdag bij de Tuunte.”Wat zou het 
mooi zijn dat onze klanten die mid-
dag nog even binnen wippen om Riet 
de hand te schudden”, zo zegt Marion 
Achterstraat. Zij vindt het begrijpelijk 

maar wel erg jammer dat Riet Jansen 
haar afscheid heeft aangekondigd. 
Marion: “Riet is een rustige, gezellige 
medewerkster. Ze is als het ware de 
moeder van haar jongere collega’s op 
de werkvloer. Riet is een evenwichti-
ge vrouw, je maakt haar “de kop niet 
gek”, zo zegt Marion Achterstraat la-
chend.

Riet Jansen, geboren en getogen in 
Borculo, ging nadat ze in haar woon-
plaats met succes de Mulo had ge-
volgd, aan de slag als apothekersassi-
stente. “Dat bleef ik doen totdat mijn 
kinderen werden geboren. Ik woonde 
toen inmiddels al in Vorden. Op een 
dag vroeg Truus Tolkamp (voormalig 
bedrijfsleider bij de Tuunte, red.) of 
ik geen zin had om in Vorden bij dit 
bedrijf te komen werken. Dat heb ik 
gedaan, ik was al direct aangenaam 
verrast door de leuke sfeer die er 
heerste. Op de bovenverdieping had-
den we een uitgebreid assortiment 
schoenen. Op die afdeling ben ik 
begonnen. Toen de schoenen uit de 
collectie verdwenen werd ik in de 
huidige benedenverdieping als ver-
koopster ingezet”, zo zegt Riet Jansen 
die enkele belangrijke veranderingen 
in haar herinnering terug roept zoals 
de invoering van de computer, de gul-
den die plaats moest maken voor de 
euro e.d.. 
Het gedrag van de klanten is in de 
loop der jaren volgens Riet niet veel 
veranderd. “De klanten zijn wel 
mondiger geworden, ze weten over 
het algemeen precies wat ze willen, 
maar luisteren toch ook nog graag 
naar een persoonlijk advies”, zo zegt 
ze. Riet heeft in de loop der jaren veel 
collega´s zien komen en gaan. Met 
de huidige groep: Thea , Carla, Anita, 
Mirjam en Marion kan ze goed over-
weg. “Alle leeftijden door elkaar, het 
voelde altijd goed, samen hebben we 
ook diverse trainingen gevolgd. En 
wat in mijn werk zo leuk was, de af-
wisseling, het omgaan met mensen, 
de sociale contacten”, aldus Riet.

Riet Jansen neemt na bijna drie decennia 
afscheid bij de Tuunte
Vorden - “Zeg Riet, hier zijn twee mensen van weekblad Contact, die 
willen een artikel over je schrijven en een foto van je maken”. De 
woorden van Marion Achterstraat, bedrijfsleider bij de Tuunte aan 
de Raadhuisstraat in Vorden overvallen Riet. “Nee toch, daar heb ik 
helemaal niet op gerekend”, zo zegt een geschrokken Riet, terwijl er 
een blosje op haar gezicht verschijnt. Toch stemt ze toe in een gesprek. 
Na bijna drie decennia vindt de 62-jarige Riet Jansen het mooi geweest.

Voorzitter Henk Vaags: “Er is niks 
leuker dan op een dag als vandaag 
presentjes te mogen uitdelen. Voor 
het bestuur bij de behandeling van 
de vele aanvragen, geen gemakke-
lijke taak om te bepalen wie wel en 
wie niet voor een donatie in aan-
merking komt, dus was het voor ons 
“wikken en wegen”. Uitgangspunt is 
dat de aanvragers voor hun doel, wat 
voor de maatschappij betekenen, die 
dus een binding hebben met Vorden 
c.q. de buitenwijken en de kernen 
Wichmond/Vierakker”, aldus Henk 
Vaags die onder luid applaus de na-
men en de bedragen van de gelukki-
gen bekend maakte. Zo kreeg Anbo 
Vorden 338 euro voor de aanschaf 
van bingobordjes. School Het Hoge 
ontving 500 euro voor de uitbreiding 
en vernieuwing van speelmethodes. 
School De Vordering ontving 500 eu-
ro voor de aanpassing van het kleu-
terplein.
Diepvriesvereniging De Vliegerhoek 
uit Vierakker ontving 250 euro als 
bijdrage voor de renovatie van het 
gebouw. Dagverzorging Klimop ont-
ving 500 euro voor een dagje- uit 
met de bezoekers. Gymvereniging 
WIK Wichmond 500 euro voor het 
gympakket voor kinderen van de 
basisschool. Harmonie Vorden ont-
ving 1000 euro voor de aanschaf van 
nieuwe muziekinstrumenten en de 
opleiding van jonge leerlingen. Voor 
de restauratie van de dakgoten van 
de kerk op de Kranenburg, eveneens 
1000 euro. Pink Ribbon ontving 100 
euro voor het organiseren van haar 
activiteiten. Peuterspeelzaal het 
Kraankuikentje ontving 500 euro 
voor de aanschaf van zitelementen 
en leesboekjes. Een verrassing voor 
Henk Vaags, een drietal peuters over-

handigden hem een eigen gemaakt
cadeautje. School de Kraanvogel 
kreeg 1500 euro als bijdrage voor de
reparatie van het dak van het gym-
lokaal.
Voor het organiseren van activitei-
ten voor de bewoners van de Wehme
werd 300 euro beschikbaar gesteld. 
Stichting Lindese Molen ontving 500
euro voor de aanschaf van brandblus-
sers. Oud Vorden ontving 400 euro
voor de aanschaf van een nieuwe
computer. VRTC De Achtkastelen-
rijders ontving 1000 euro voor de
aanschaf van een vijfde tandemfiets.
Volksdansgroep Wichmond kreeg 
voor het organiseren van een viertal
dansavonden 240 euro. Voor de aan-
schaf van promotiemateriaal van de
pas opgerichte vereniging Vrienden
van de Vordense dorpskerk werd
380 euro bijgedragen. Zwembad In
de Dennen ontving 500 euro voor de
aanschaf van een permanente foto
expositie in de entree van het bad.
Kringloopwinkel De Werf had deze
zaterdag zelf ook een uitgebreid as-
sortiment goederen in de aanbie-
ding. Verder circa 20 kramen met
standhouders die vooral reclame
maakten voor hun eigen “toko”.
Harmonie Vorden had diverse oude
muziekinstrumenten in de verkoop
zoals bijvoorbeeld een honderd jaar
oude S- bas. Stichting Gammpa deed
een beroep op het publiek om baby-
artikelen beschikbaar te stellen voor
de kraamkamers van ziekenhuizen
in Gambia. Ook zit men verlegen 
om reflectoren (voor de beveiliging 
van wegen e.d.). Daarvoor kan men 
bellen 0575- 556658. Mede gezien de
gunstige weersomstandigheden, deze
zaterdag tevreden standhouders op
de meimarkt.

Stichting Veilingcommissie 
Vorden deelde 10.000 euro uit

Vorden - Het was zaterdagmorgen al vroeg gezellig druk op de mei-
markt die Kringloopwinkel De Werf (van de Stichting Veilingcommis-
sie Vorden ) aan de Enkweg organiseerde. Niet zo verwonderlijk want
de Veilingcommissie speelde deze dag voor “Sinterklaas”. In totaal 
ontvingen 18 organisaties een bijdrage, in totaal 10.000 euro!

Blije gezichten bij de ontvangst van een cheque

Een cadeautje van de peuters voor Henk Vaags

Het project is een samenwerkingsver-
band tussen Trajectum en Sutfene, 
waarbij re-integratie een belangrijk 
uitgangspunt is. De leerlingen van 
Trajectum hadden er het afgelopen 
jaar hard aan gewerkt tijdens de 
kookworkshops getiteld ‘Wordt een 
ster in de keuken’, waar zij steeds 
een gang oefenden. Ook het bedienen 
was onderdeel van het leerprogram-
ma. De kookworkshops werden gege-
ven door Roy Eijkelkamp, die al enige 
tijd ambassadeur is van Trajectum. 
Roy werkt als sous-chef bij de Bok-
kedoorns, een restaurant dat al jaren 
gewaardeerd wordt met twee Miche-
lin sterren. Verder kon, dankzij een 
netwerk van sponsoren die etenswa-

ren leveren, gebruik worden gemaakt 
van goede en bijzondere producten. 
De gasten werden ontvangen bij de 
Brasserie van Sutfene aan de Coe-
hoornsingel 3 in Zutphen. Daar kre-
gen zij een heerlijk glas champagne 
en stonden diverse amuses klaar als 
voorproefje op het diner. Met trots 
wisten de heren, die bij de amuses 
stonden, te vertellen welke ingredi-
enten er in de verschillende hapjes 
zaten. 
Nadat de gasten plaats hadden geno-
men aan tafel werden zij welkom ge-

heten, onder andere door de nieuwe 
bestuurder van Sutfene, die met trots 
over de samenwerking van de zorg-
organisaties en de inzet van de leer-
lingen sprak en iedereen bedankte 
voor de komst. Het diner bestond uit 
drie gangen met een, voor de liefheb-
bers, bijpassend wijnarrangement. 
De leerlingen deden het uitstekend 
en op de vraag of ze niet gespannen 
waren, werd door één van hen geant-
woord: “Nee hoor, we hebben geluk-
kig alles al een keertje geoefend.” En 
dat klopt, alle gerechten die zij deze 
avond presenteerden waren tijdens 
de kookworkshops voorbijgekomen. 
Dit was terug te zien in de zelfver-
zekerdheid van de leerlingen. Het 
menu en de wijnen waren samenge-
steld door Roy en Melanie Hoogland. 
De opbrengsten van het diner komen 
geheel ten goede aan de ontwikkeling 
van de leerlingen. 

Na het diner werden alle personen 
betrokken bij de organisatie bedankt 
en kregen de leerlingen van Trajec-
tum een medaille met de passende 
tekst: ‘Bedankt voor je inzet. Je bent 
een TOPPER!’. Glunderend van trots 
namen zij hun welverdiende medail-
le in ontvangst. De reacties van de 
gasten waren ook top, er werd met 
lof gesproken over de prestaties van 
de leerlingen.

Leerlingen Trajectum koken 
 sterrendiner
Zutphen – “Hard aan het werk? 
Nee, hoor. Wij zijn gewoon lek-
ker bezig!”. Dat was de reactie van 
één van de leerlingen van Trajec-
tum toen opgemerkt werd dat ze 
zo hard aan het werk waren. De 
leerlingen van Trajectum hebben 
namelijk maandag 19 mei, onder 
leiding van sous-chef Roy Eijkel-
kamp, een sterrendiner voor 80 
gasten geserveerd. Hiervoor was 
de brasserie van verzorgingste-
huis Sutfene in Zutphen omgeto-
verd tot een prachtig restaurant.

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





Centraal stond het podium, waar vijf 
regionale bands lieten zien en horen 
dat er talent te vinden is in de Achter-
hoek. ‘4-Alice’, ‘Exxbent’, ‘The Bree’, 
‘Deliverance’ en ‘Grolschbusters’ vul-
den het plein met diverse vormen 
van rock- en popmuziek. De boxen 
stonden daarbij zo geplaatst dat de 
muziekliefhebbers er flink op ‘los’ 
konden gaan, terwijl de rest van het 
gezin op de kinderweide er nauwe-
lijks last van had. 
Daar werd gesprongen, geschminkt, 
geklommen, met water geknoeid, in 

de zandbak gespeeld, quad gereden. 
Daarnaast kon er natuurlijk ook in 
de ‘normale’ speeltuin van ’t Wol-
fershuus gespeeld worden. Voor een
klein bedrag kon een kinderarrange-
ment worden gekocht waarmee de 
kinderen ijs, patat, snoep en onbe-
perkt ranja konden halen.

De entree voor het festival was geheel
gratis, de catering was bij horecaman
Steffan Jolink in goede handen, het
weer was perfect. Kortom, het festi-
val was perfect.

Sfeervol festival in Wolfersveen

Weidepop is meer dan pop 
in de weide

Zelhem - Met deze editie van ‘Weidepop’ heeft de organisatie z’n be-
staansrecht wel bewezen, want vele gezinnen genoten met volle teu-
gen van de gezellige sfeer op het terrein rondom ’t Wolfershuus.

Speciale uitnodiging is naar de ‘buren 
van de kerk’ gegaan. Tevens is het de 
afsluitavond van beide Groeigroepen. 
Enkele deelnemers van beide groepen 

zullen u wat vertellen over hun erva-
ringen met het geloofsleven, evenals 
de gitarist van ‘E-Race’. Daarnaast 
zal E-Race 6 á 7 liederen ten gehore 

brengen. E-Race is een steeds varië-
rende groep die deze keer bestaat uit: 
2 zangeressen, 1 zanger en 1 gitarist. 
Er wordt afgesloten met een hapje en 
een drankje. 
U bent allemaal van harte uitgeno-
digd, laten we er samen een mooie 
avond van maken!

Muzikaal Ont-Moeten met E-Race
Vorden - Zondag 1 juni is er van 19.00 tot 21.00 uur een speciale Ont-
Moeten in ’t Achterhuus, Zutphenseweg 13 te Vorden. Het thema deze 
avond is: We hebben allemaal wát!

Het kleurrijke KZV Infoblad met 
daarop een korte beschrijving wat 
er op de verschillende locaties te 
zien is en een plattegrond, is vanaf 
heden af te halen bij VVV Vorden, 
Kerkstraat 1b en bij alle winkels in 
Vorden-centrum die deelnemen aan 
de KunstZondagVorden-Etalageroute 
die gehouden wordt van 23 mei tot 
en met 8 juni. Het kunstminnend pu-
bliek kan zich via deze KZV-Etalage-
route en met het KZV-Infoblad in de 
hand oriënteren wat er die zondag op 
alle verschillende locaties te zien zal 
zijn en zo de route langs ateliers en 
galeries met beeldentuin in Vorden-
centrum en haar buitengebied naar 
eigen keuze samenstellen. Ook op de 
KZV-website vindt u deze informatie.

Er wordt u op deze KunstZondagVor-
den een grote diversiteit aan heden-
daagse beeldende kunst en vormge-
ving geboden op verrassende locaties. 
Van schilderijen en tekeningen in 
diverse technieken tot fotografie, van 
sculpturen en objecten in verschil-
lende materialen en formaten tot 
sieraden en glaskunst, zowel abstract 
als figuratief. Tijdens deze KZV staan 
er twee locaties extra In Beeld. Dit is 
het atelier van Iris te Dorsthorst, een 
nieuwe KZV-deelnemer en het atelier 
van beeldhouwer Sebastiaan Brink-
horst met kunstschilder Robert Mul-
der als gastexposant.
Aan Molenweg 43 vindt u het atelier 
van Iris te Dorsthorst, zij is in 2013 af-
gestudeerd als goudsmid aan de Vak-

school, Schoonhoven. De natuur en 
vooral de wisseling van de seizoenen, 
zijn haar grootste inspiratiebron. Dit 
is terug te vinden in de ronde grillige 
vormen en structuren van haar siera-
den. Graag geeft zij een sieraad een 
tweede leven of ontwerpt een sieraad 
dat nog geschiedenis moet schrijven. 
In alle gevallen moet het sieraad 
vooral draagbaar zijn.
Aan Vordenseweg 47 vindt u het ate-
lier van Sebastiaan Brinkhorst. Hij is 
de maker van het bronzen beeld “Rol-
lend Paard” dat binnenkort Vorden-
centrum weer siert. Brinkhorst heeft 

kunstenaar Robert Mulder uitgeno-
digd om op 8 juni als gastexposant 
in zijn atelier te exposeren. Mulder 
is van huis uit fotograaf, maar sinds 
2000 schildert hij ook, gedreven door 
zijn passie voor de afbeelding. Schil-
deren geeft hem, zoals hij zelf zegt, 
meer mogelijkheden uiting te geven 
aan zijn scheppingsdrang. Zijn schil-
derijen kenmerken zich door het 
uitsluitende gebruik van een enkele 
kleur: titanium wit. Bestuur en KZV-
deelnemers heten u graag van harte 
welkom op KZV 8 juni a.s.. www.
kunstzondagvorden.nl

Blikverruimende Pinksterkunst
Vorden - Zondag 8 juni, eerste 
Pinksterdag, vindt er weer een 
KunstZondagVorden plaats. Deze 
vier maal per jaar georganiseerde 
kunstroute langs ateliers en ga-
leries met beeldentuinen in Vor-
dencentrum en haar buitenge-
bied belooft een blikverruimende 
dag te worden. Van 11.00 tot 17.00 
uur hebben zes ateliers en vijf ga-
leries, hun deuren geopend en de 
KZV-vlag gehesen om u  welkom 
te heten. Op vrijwel alle locaties 
zijn de kunstenaars/vormgevers/
fotografen aanwezig om met u 
van gedachten te wisselen over 
hun inspiratiebronnen, het crea-
tieve proces en de door hen toege-
paste technieken.

Hij brengt werk van onder anderen: 
Antonio Jose, Benjamin Britten, Clau-
de Debussy, Heitor Villa-Lobos en Leo 
Brouwer. Hij laat zijn gitaar zingen en 
weet de warmte van de gitaarmuziek 
bij eenieder binnen te brengen. ‘C’est 
si bon!’ bestaat uit Harry de Beer en 
Jeroen van den Tempel. Zij brengen 
chansons met piano- en saxofoonim-
provisatie, American Songs over Pa-
rijs, die in de USA een nieuw jazzy 
leven kregen. Filmbeelden uit het Pa-
rijs van de 50-er jaren ondersteunen 
de klanken. Een afwisselende avond 
voor de liefhebbers van zowel klas-
siek, jazz als Frans chanson.

TOM met klassieke gitaar en Franse 
 chansons
Vorden - Vrijdagavond 6 juni is er 
in Theater Onder de Molen te Vor-
den een combinatie van klassieke 
gitaar, jazz en Franse chansons. 
De aanvang is 20.30 uur. Niels Ot-
tink zorgt voor de klassieke noot 
en speelt gitaarsolo.

Het intieme karakter van kasteel 
Hackfort, in zijn natuurrijke omge-
ving, biedt een geweldige atmosfeer 
om van dit puur akoestisch concert 
te genieten. Aanvang 20.00 uur. Matt 
Cranitch en Jackie Daly zijn beiden 
al jaren de bekendste vertolkers van 
de Sliabh Luachra-traditie binnen de 
Ierse traditionele muziek. Sliabh Lu-
achra is een gebied in Ierland, langs 
de grens van de provincies Cork en 
Kerry, dat zich kenmerkt door een 
geheel eigen stijl van spelen. Matt 
promoveerde aan de Universiteit van 
Limerick op zijn studie over de fiddle-
playing traditie van deze streek. Jac-
kie Daly werd in de New York Times 
beschreven als ‘mogelijk de beste 

accordeonist in Ierland’. Beide muzi-
kanten hebben een indrukwekkende
individuele reputatie gevestigd in de
wereld van de Ierse traditionele mu-
ziek, maar met hen samen krijgt deze
levendige muziek een extra dimen-
sie. Het repertoire omvat verschil-
lende traditionele dance tunes, maar
ook de langzaam gespeelde slow airs
vormen een integraal onderdeel van
de Sliabh Luachra-traditie. 

Voor het bestellen van kaarten
kan men terecht op de website: 
http://www.irishtradmusic.nl/get-
tickets en Facebook: Irishtradmusic.
Voor nadere informatie kan men ook
bellen 0575- 555560 of 06-54280655.

Traditionele Ierse muziek 
in kasteel Hackfort

Vorden - Donderdag 5 juni staat Kasteel Hackfort in Vorden geheel in
het teken van traditionele Ierse (Keltische) muziek. Als onderdeel van
een nieuw initiatief voor het uitdragen van Ierse muziek in Nederland
in samenwerking met Natuurmonumenten, geven de gerenommeerde
Ierse instrumentalisten Matt Cranitch (viool) en Jackie Daly (accor-
deon) een aantal concerten van topniveau op verschillende unieke
locaties.
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De verdachte
zeer geslepen in ‘t overleg
Kwam bijna
onschuldig weg
Dat het niet lukte was
omdat de rechter
linker was

J. Wagenvoort

In het artikel komt Firezone over het 
algemeen als het goedkoopst uit de 
bus. Gevolgd door Tango en Tinq. 
Helaas ziet de Consumentenbond de 
kortingsdag van Firezone (Firezone 
Friday) over het hoofd waarop tot 
15 cent korting wordt gegeven op de 
dan geldende landelijke adviesprijs. 
‘Dat is jammer’, aldus Peter Groen, 

directeur van deze prijsvechter in de
brandstoffenmarkt. ‘Juist omdat wij
op deze dag onze klanten wat terug
willen geven voor het in ons gestelde
vertrouwen van de afgelopen jaren.’
Hij raadt de mensen dan ook aan het
advies van de Consumentenbond op
te volgen en gewoon regelmatig de
actuele prijzen te checken.

Consumentenbond 
bevestigt: brandstofprijzen 
regelmatig checken loont
Regio - In het doolhof van brandstofprijzen deed de Consumenten-
bond onlangs een onderzoek naar korting op die prijzen. De gecom-
municeerde brandstofkortingen in aanbiedingen zijn altijd kortingen
op de dagelijks veranderende landelijke adviesprijs. Zo kan het zijn
dat een korting niet altijd een korting lijkt doordat de landelijke ad-
viesprijs verandert.

Binnen de gemeente Bronckhorst 
zijn jaarlijks tal van vrijwilligers ac-
tief, die zich met hart en ziel inzet-
ten voor KWF Kankerbestrijding. Tot 
vorig jaar werden deze vrijwilligers 
aangestuurd vanuit afzonderlijke 
vrijwilligersafdelingen: elk dorp had 
zijn eigen afdeling. KWF is dit jaar 
begonnen aan een bestuurlijke her-
inrichting van alle afdelingen in Ne-
derland. In 2014 heeft niet meer elk 
dorp, maar elke gemeente een eigen 
KWF-bestuur dat op lokaal niveau 
de collectanten ondersteunt, voor-
lichting geeft en nieuwe initiatieven 

ontplooit. Hiermee wordt het aantal
afdelingen van 1600 naar circa 420
afdelingen teruggebracht. Ook in de 
gemeente Bronckhorst worden de
kleine afdelingen samengevoegd tot 
één gemeentelijk bestuur. Het nieu-
we bestuur stelt zich hierbij graag 
voor. Staand (v.l.n.r.) Ben de Vries
(penningmeester), Ria Teunissen
(collecte), Trudy Sloot (voorzitter), 
Herman Luimes (evenementen) en 
zittend (v.l.n.r.) Mariët Nieuwenhuis
(collecte), Sandra Dimmendaal (secre-
taris) en Carla Kranendonk (voorlich-
ting).

Nieuw gemeentelijk 
KWF-bestuur actief in 
Bronckhorst

Bronckhorst - De gemeente Bronckhorst heeft sinds kort een eigen 
vrijwilligersafdeling van KWF Kankerbestrijding. KWF voegt alle klei-
ne afdelingen in de gemeente samen om collectanten nog beter te
kunnen ondersteunen, de zichtbaarheid van KWF regionaal te vergro-
ten en de kosten te beperken.

Het bestuur van KWF-vrijwilligersafdeling Bronckhorst.

Bezoekers kunnen in een gezellige 
sfeer met muziek genieten van een 
hapje en een drankje. Zo is er een 
patatkraam, popcorn, een springkus-
sen voor jeugdige bezoekers en nog 
veel meer! Bovendien staat er een 

deukendokter 3 dagen paraat om één 
deukje in de auto van bezoekers gra-
tis te restylen! Restylen houdt in dat 
een deukje verwijderd wordt zonder 
spuitwerk. Bovenal kunnen bezoe-
kers het ruime aanbod aan occasions 

bekijken. De deelnemende occasions 
zijn voorzien van scherpe van/voor 
prijzen. Alle occasions zijn nu al te 
vinden op de website van Herwers en 
de auto’s die op de show staan zijn te 
herkennen aan de afwijkende eerste 
foto. 
Openingstijden Herwers Hengelo 
Occasion Spektakel: Vrijdag 30 mei 
10.00 uur tot 21.00 uur, zaterdag 31 
mei 10.00 uur tot 17.00 uur en zon-
dag 1 juni 10.00 uur tot 17.00 uur.

Herwers Hengelo Occasion Spektakel
Hengelo - Van vrijdag 30 mei tot en zondag 1 juni is bij Herwers in Hen-
gelo (Gld.) het Herwers Occasion Spektakel! Tijdens deze traditionele 
occasionshow zullen er ruim 300 occasions op één locatie staan. Naast 
het ruime aanbod aan auto’s, messcherpe acties en financieringsmo-
gelijkheden biedt Herwers bezoekers deze dagen veel vermaak.

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.
Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Hengelo gld

SLIMBELLY
Lokale vetverbranding 

tot 8 cm minder 
buikomvang in 4 weken tijd.

4+2 
weken 
gratis

NU

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), 
T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  

Hengel ze binnen!
voordeel in en uit Hengelo

Hengel ze binnen is een initiatief van

Hans 50 jaar!
5,  euro

004 personen patat 
met 4 frikandellen 

of 4 kroketten  
4 personen patat 

met 4 frikandellen 
of 4 kroketten  

tegen inlevering van deze bon:

Wie jarig is trakteert!

eet en ijssalon Langeler Spalstraat 5 Hengelo GLD
Deze actie is geldig van donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni.

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.
Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Hengelo gld

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), 
T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  

NATIONALE
OPA & OMA

DAG

4 JUNI

60 PLUS BEWEGEN DUS!
Laat opa en/of oma GRATIS en vrijblijvend kennis maken 
met Sportcentrum AeroFitt. Sportcentrum AeroFitt biedt 

een beweegprogramma aan dat is afgestemd op 
senioren, zowel indiviueel als in groepsverband.

Alleen geldig voor niet-leden. Om van deze waardecheque gebruik te maken, dient u eerst een afspraak te maken.

WAARDECHEQUE
Tegen inlevering van deze waardecheque 

kunt u 4 weken gratis en vrijblijvend sporten 
en alle 60 plus activiteiten proberen. 

Starten vanaf
€ 19,95 

per 4 weken



Maar dan lees je in ‘Contact’ in het 
Gemeentenieuws een berichtje over 
wéér een nieuwe bezuiniging die de 
rekenmeesters in ‘Het Witte Huis’in 
Hengelo hebben bedacht. Er is, zoals 
bekend, al een lange, lange lijst van 
besparingen. Bijvoorbeeld op subsi-
dies voor nuttige verenigingen. Op be-
langrijke voorzieningen als zwemba-
den en sporthallen.  Op verdwijnende 
speelplekken voor de jeugd.  Op het 
verwijderen van openbare prullen-
bakken. Op het vergrassen van kleine 
perkjes in de wijken. En noemt u 
maar op. En niet te vergeten: de grote 
besparing die wordt bereikt door ou-
deren te dwingen om maar gewoon 
thuis te blijven wonen omdat er voor 
hen geen plaats meer is in de herberg 
die vroeger ‘verzorgingshuis’ heette. 
Toegegeven: dat laatste wordt door 
den Haag opgelegd maar het gaat wel 
om het geluk van ouderen.
 En nu heeft iemand nóg een moge-
lijkheid ontdekt  om geld te besparen. 
Het inzamelen van... schrik niet!... 
luiers en incontinentie-materiaal kan 
goedkoper. Op dit moment kunnen 
jonge moeders en oude mensen deze 
spullen nog kwijt in een aantal de-
pots.  Bijvoorbeeld bij  zorginstellin-

gen en scholen. Maar die service is te
duur. Voorstel: we ruimen die huidi-
ge inleverplekken voor deze materia-
len op, trekken € 42.000 uit voor het
aanleggen van één centraal onder-
gronds depot in elk van de vijf dorpen
van Bronckhorst. Dus bijvoorbeeld in
Vorden alleen bij het afvalbrengpunt
op  de parkeerplaats bij de Aldi. En  
ziedaar... weer een bedrag bespaard. 
Hoeveel? Dat wordt  in dat artikelttje
niet verteld, want dat hoeven wij im-
mers niet te weten.
En weer wordt een minieme bespa-
ring verkregen voor de komende ja-
ren op een begroting die, volgens de
enthousiaste uitleg van de gemeen-
telijke rekenaars, nagenoeg  sluitend
is. En hebben senioren, die verplicht
worden in eigen huis te blijven wo-
nen en waarvan velen nu al worste-
len met  alle voorschriften op het ge-
bied van afvalscheiding,  er wéér een
zorg bij gekregen. Vooral wanneer er
geen auto beschikbaar is en ze aan fa-
milie of buren moeten vragen om te
helpen met dit verre wegbrengwerk
van hun helaas vaak omvangrijke sa-
nitaire afval. 
Mijn vrouw heeft gelijk. ‘t Is verstan-
dig te stoppen met het schrijven van
kritische stukjes. Maar soms moet
toch iemand zeggen hoe dwaas zo’n
bezuinigingsmaatregel eigenlijk is.
En hoeveel verdriet  je er mee ver-
oorzaakt bij mensen die het in deze
tijd toch al moeilijk hebben. En die 
door zo’n beperking  gewoon weer 
een stukje van hun waardigheid ver-
liezen. 

Harry van Rijn – Willem Alexander-
laan 35 – 7251 AW Vorden

‘Hou toch ’s op met dat geschrijf’, 
adviseert mijn vrouw. ‘We zijn 
nu samen 180 jaar oud en ’t 
wordt tijd om te stoppen met het 
schrijven van kritische stukjes 
over gemeentelijke beleid’.  Ze 
heeft gelijk. Temeer omdat onze 
gezondheid nu toch echt wel pro-
blemen veroorzaakt. En dan ver-
flauwt de aandacht  voor andere 
onderwerpen.

Ophouden met dat geschrijf?

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

De schapen geven elk jaar zo’n 900 
kilo aan mooie wol. Maar tegenwoor-
dig importeert men veel wol en ont-
breekt er een wolketen om de wol te 
verwerken. Hierdoor ontbreken er 
producten die nog aansluiten op de 
Nederlandse markt. De kosten van 

het scheren zijn inmiddels hoger dan 
de opbrengst van de wol. Gedwongen 
verkoopt ’t Niejboer de wol nu ver 
onder de kostprijs of wordt deze af-
gevoerd als afval. Hierdoor dreigt de 
schaapskudde te verdwijnen!

Om dit te voorkomen heeft ’t Nie-
jboer nieuwe productietechnieken 
laten ontwikkelen door studenten 
van Hogeschool ArtEZ uit Arnhem. 
Hiermee worden verassende en mo-
derne producten gemaakt.Voor het 
ontwikkelen van de wolketen en het 
produceren van de nieuwe producten 
is ’t Niejboer de actie ‘Wol doet er 
(weer) toe!’ gestart op het crowdfun-
ding platform Achterhoek.geeferom.
nl. Op deze website staan niet alleen 
leuke foto’s en een filmpje over het 
project, maar ziet u ook hoe u de 
schaapskudde een handje kan hel-
pen.

Wol doet er (weer) toe
Vorden - ’t Niejboer in Vorden 
heeft een schaapskudde met 
400 prachtige schapen. Die scha-
pen trekken het hele jaar door 
met hun herder en de honden, 
van het ene naar het andere na-
tuurterrein. Zo begrazen ze ook 
de natuurterreinen van Natuur-
monumenten zoals Groote Veld, 
tussen Vorden en Lochem. In 
samenspraak met boswachters, 
rentmeesters, ecologen en biolo-
gen beheren ze deze natuurgebie-
den. En samen bepalen ze wat er 
precies nodig is voor zo’n gebied.

Twee studenten van ArtEZ die nieuwe tech-
nieken hebben ontwikkeld voor het project 
van ’t Niejboer

Deze vrijwilliger zorgt dat ook een 
gehandicapte, chronisch zieke of de-
menterende achterblijver een gezel-
lige middag of avond heeft. Er wordt 
zo mogelijk gezorgd voor een vaste 
vrijwilliger, die maximaal een dag-
deel per week de mantelzorger thuis 
kan vervangen. In een gesprek kan 
men persoonlijke wensen aangeven. 
Wie regelmatig een paar uurtjes, och-
tend, middag of avond beschikbaar 

heeft en graag iets wil doen voor een 
ander, kan zich aanmelden als vrij-
williger, zodat mensen met een zieke 
of dementerende partner met een 
gerust hart even de deur uit kunnen.

Ook voor alleenstaanden en mensen 
die zich alleen of eenzaam voelen, 
kan een vrijwilliger worden ingezet. 
Deze aangeboden hulp is gratis en 
kan eenmalig worden aangeboden, 

maar ook voor langere tijd. Aan 
vrijwilligers worden cursusmogelijk-
heden en structureel overleg aan-
geboden. Volgens afspraak worden 
onkosten vergoed. De groep BOS vrij-
willigers is een enthousiaste groep 
vrijwilligers, die aangestuurd wordt 
door een coördinator. 
Degenen die de bestaande groep BOS 
vrijwilligers willen versterken kun-
nen van maandag tot en met donder-
dag contact opnemen met Welzijns-
adviseur Wilma Berns 0575- 553405 
of mailen naar: w.berns@sswb.nl of 
met W. Sanders Coördinator BOS. Tel. 
0575- 553736 of email: wsanders@ 
kpnmail.nl.

Stichting Welzijn Vorden zoekt 
vrijwilligers
Vorden - Ook een mantelzorger moet wel eens boodschappen doen, 
wil naar de kapper, lid worden van een hobbyclub of eens een avondje 
uit. Maar wat te doen als je voor iemand zorgt, die niet alleen thuis 
kan blijven? Via Stichting Welzijn Vorden kan een (geschoolde) vrij-
williger van de Bezoek en Oppas Service (BOS) geregeld worden.

Terug naar 2013, toen zijn wooncor-
poratie Pro Wonen en zorginstelling 
Sensire een samenwerking aange-
gaan in Vorden, met als doel om een 
kleinschalige woonvorm te realiseren 
voor mensen die verpleeghuiszorg 
nodig hebben. Thomas van Dorsten 
(manager wonen met zorg Sensire) 
vertelde in de tuin van De Hackfor-
terhof over wat het kleinschalig wo-
nen zoal inhoudt. In Sensire De Hack-
forterhof staat het gewone dagelijkse 
leven zoveel mogelijk centraal. De 16 
bewoners kunnen samen boodschap-
pen doen, samen eten koken en sa-
men afwassen, zoals ze dat thuis ge-
wend waren. De Hackforterhof heeft 
op de begane grond en op de eerste 
verdieping een woongroep van acht 
appartementen. Iedere woongroep 
heeft een gezamenlijke keuken en 
huiskamer. Elke bewoner heeft een 
eigen appartement waardoor ze dus 
de mogelijkheid hebben om bezoek 
te ontvangen.
Er wordt uitgegaan van de zelfred-
zaamheid van de bewoners en hun 
mantelzorgers. Sensire ondersteunt 
ze, waar nodig, met verplegend en 
verzorgend personeel, vrijwilligers 
en digitale zorgtoepassingen. “Voor 
ons als personeel is het hier ook pret-
tig werken”, aldus verpleegkundige 
Yvonne Eggink. Tijdens de opening 
van De Hackforterhof waren diverse 
familieleden van de bewoners aanwe-
zig en verder “de buurt” en de vrij-
willigers. Voor de 99-jarige mevrouw 
Borgonjen (volgend jaar wordt ze 
honderd) was het eveneens een bij-
zondere dag. Zij mocht, als oudste 
bewoner, samen met Maarten van 
Rixtel (bestuurder Sensire) middels 
het doorknippen van een lint, de 
openingshandeling verrichten. Aan 

het eind van de middag werden de 
festiviteiten voor de bewoners van 

De Hackforterhof afgesloten met een 
etentje in de open lucht.

Feest bewoners tijdens opening 
Hackforterhof
Vorden - Voor de bewoners van 
De Hackforterhof was het don-
derdagmiddag feest. Ter gelegen-
heid van de opening “Sensire 
kleinschalig wonen De Hackfor-
terhof”, hingen er slingers in 
de tuin, was er een hapje en een 
drankje en heel belangrijk, aan-
genaam weer.

Mevrouw Borgonjen (99) toost met haar zonen Bennie (links) en Martin (rechts)

Bewoners hadden gezellige middag

Najaar 2013 wisten wij u te mel-
den dat ProWonen voor haar 
huurders in Hengelo en Vorden 
een plan lanceerde om tot een be-
sparing op de energierekening te 
komen: zonnepanelen!
In een tijd waar de huren door 
woningcorporaties onevenredig 
moeten worden verhoogd (van-
wege extra heffingen door het 
kabinet Rutte II) een welkom ini-
tiatief. 
HeVo heeft direct kanttekeningen 
gezet bij dit plan en ProWonen er-
van overtuigd dat de voorstellen 
op meerdere onderdelen dienden 
te worden verbeterd. In samen-
spel met de 2 huurdersverenigin-
gen Lichtenvoorde en Borculo is 
kortgele- den een herzien plan 
opgesteld, welke ProWonen aan 
haar daarvoor in aanmerking ko-
mende huurders zal presenteren.
De belangrijkste verbeteringen: 

-
nepanelen.

niet onderworpen aan de jaar-
lijkse opslag op de kale huur.

in gevolgde rekenwijze.
-

lijk van jaarverbruik electra nu 
nog meer keuze: 8, 9, 10, 11 of 
12 panelen.

het traject advisering/commu-
nicatie van de werkgroep van 
de 3 huurdersverenigingen.

huurders krijgen het nieuwe 
(voordeliger en beter) aanbod 
met terugwerkende kracht.

-
len systeem wordt automatisch 

de bewoner hiervan en direct 

middels sms of email dan wel 
via een meld-centrale (deze ont-
vangt eveneens een melding in-
geval van storing of uitval).

De HeVo-mensen van de werk-
groep zijn er van overtuigd met 
deze verbeteringen haar leden 
van dienst te zijn geweest en voor 
vele jaren een belangrijke bespa-
ring te hebben veilig gesteld. Het 
bewonersblad van ProWonen en 
haar website zullen binnen af-
zienbare tijd (een dezer weken) 
de inhoud van het herziene plan 
openbaar maken.

Regionale samenwerking; 
 HeVo neemt het voortouw
Wederom samen met HV Lich-
tenvoorde en Borculo zijn 2 speer-
punten ontwikkeld, waarvan bin-
nenkort meer bekend zal worden. 
Dat zijn a) een woonlastenonder-
zoek Achterhoek in het sociale 
huurbestand en b) een Achter-
hoeks energiebespa-rings plan 
voor dezelfde doelgroep. Meer 
hierover in een volgende uitgave 
van Contact.

secretaris@huurdershevo.nl
www.huurdershevo.nl

Huurdersvereniging HeVo boekt succes 
Zonnepanelen met een veel betere regeling binnenkort bij 
ProWonen
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 
van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Keukenrenovatie in 1 dag, tegen lage kosten!
Wij vervangen:

Bel: 065 - 28 61 546 of mail naar 
info@mensinkkeukens.nl

Mensink
Uw keuken een 2e leven!

Voor Na
Renoveer en bespaar duizenden euro’s!

Kijk op www.mensinkkeukens.nl 
voor alle mogelijkheden.

VOOR SPOED 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR

VASTE EERLIJKE PRIJZEN:
COCKTAIL ENTING €  41,20
COCKTAIL ENTING + KENNELHOEST NEUSDRUPPEL €  66,95
COCKTAIL ENTING + HONDSDOLHEID ENTING €  56,65
KONIJNENENTING (2 ziektes) €  20,60
CHIPTRANSPONDER (gezelschapsdieren) €  20,60

EXTRA SERVICE: VOER GRATIS THUIS BEZORGD!

DIERENKLINIEK ZUTPHEN DIERENKLINIEK BRONCKHORST
LAARSTRAAT 71 SLOTSTEEG 5
7201 CC ZUTPHEN 7255 LH HENGELO (GLD)
0575-513151 0575-460312
www.dierenkliniek-zutphen.nl www.dierenkliniek-bronckhorst.nl

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding MEI
Prachtig nieuwe collectie 

INBETWEENS*
Nu 15% korting
*vraag naar de voorwaarden

Volg ons nu ook op

Gratis Tuinschets Service

www.weulenkranenbarg.nl
Ruurloseweg 45a Vorden 
0575-551217

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING

 Zwaar plankenscherm 180x180  34,95
 Geïmpregneerde plank 300 cm  2,95
 Terrasoverkapping 400x300  1.195,00
 Terrastegel 60x60x6  15,95/m2

 Terrassteen 20x30x5  11,95/m2

 Stapelblok 12x10x30 antraciet  1,25

Schilderijen van

Els Brummelhuis
Elly Lievense

Gerda Wisselink

in de 
Bronkhorster Kapel

van 31 mei 
t/m 6 juni

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

rganisatie van 
ederlandse 
andprothetici

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99 
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Casper de Gier (Laag-Keppel, team 
Free-Wheel) heeft zaterdag in Om-
men zijn eerste overwinning op de 
marathon bij de beloften behaald. Dit 
zijn de aanstormende talenten, die in 
de klasse net onder het A-peloton rij-
den. De A-junior, pas 18 jaar was in 
de eindsprint leeftijdsgenoot Ronald 
Haasjes te snel af. De twee waren 
samen weggereden. Hoewel het duo 
nooit meer dan tien seconden voor-
sprong kreeg, bleven ze aan de leiding 
na een ronden lange vlucht. Omdat 
de twee aan elkaar gewaagd waren, 
werd het een spannende eindsprint. 
Haasjes leek in de nek-aan-nekrace 
zijn spagaat te vroeg in te zetten, 
waarna de Gier wist te profiteren. Na-
dat ploeggenoot Sander Meijerink (in 
zijn tweede landelijke wedstrijd!) zag 
dat de Gier ging, gooide hij de deur op 
slot op kop van het peloton, zodat de 
twee mannen de voorsprong konden 
pakken die ze niet meer uit handen 
gaven. Ook Sander Meijerink wist 
zich als gewestelijk schaatser (sprint) 
prima te handhaven op de lange af-
stand, 14e plaats in deze wedstrijd 
over 30 km in het skeelerpeloton.
“Verrassend” was na twee jaar afwe-
zigheid ook het optreden van Arjan 

Mombarg, hij wist in de wedstrijd 
over 42 km (met een gemiddelde 
snelheid van ruim 38 km/h) bij de 
A-rijders prima mee te komen en 
lijkt in vorm te komen voor het NK. 
Ook Koen Verweij reed een mooie 
wedstrijd. Training voor Vorden? Dit 
Nederlands Kampioenschap zal  2e 
pinksterdag, maandag 9 juni, in het 
Centrum van Vorden plaatsvinden. 
Met topsnelheden tijdens ontsnap-
pingen van meer dan 50 km/h, wordt 
dit een dag om nu vast in uw agenda 
te noteren!

“Voorpret” voor mooi 
NK-skeeleren in Vorden
Vorden - Afgelopen zaterdag 
vond de landelijke wedstrijd 
plaats in Ommen, één van de laat-
ste serieuze meetmomenten voor 
het skeelerpeleton voor het NK, 
2e pinksterdag in Vorden.

Veel renners vonden het een fijne 
ronde en dat was te merken: het 
maximale aantal van 85 renners had 
zich ingeschreven en zij streden om 
het eremetaal. Marcel Weinans uit 
Roden wist als eerste te finishen ge-
volgd door Cor van de Ploeg en Jan 

Hekman. Er deden in deze categorie 
ook ‘eigen renners’ mee: Peter Mak-
kink werd 19e, Ralf Vos 40e en Mar-
tin Weijers 49e.De tweede wedstrijd 
was een gecombineerde wedstrijd 
voor de klassen Amateurs/Sportklas-
se/Junioren. Over totaal 60 kilometer 

lang werden de ronden verreden. Het
publiek kon genieten van het mooie
weer en een mooie wedstrijd. De 
winnaar was Gerjo Berentschot uit
Zelhem. Het ere-podium werd ver-
der bezet door Dennis Voskuilen en
Sjors Beijer. Jan Weevers die in deze
wedstrijd de eer van RTV Vierakker-
Wichmond verdedigde kwam als 50e
over de finish. 
Het was een geslaagde ronde van 
Wichmond, op naar de jubileum-uit-
gave van volgend jaar: dan wordt het
de 40e editie!

Geslaagde 39e editie Wielerronde 
van Wichmond
Wichmond - Zaterdag 24 mei werd in Wichmond voor de 39e keer 
de wielerronde gereden, georganiseerd door de plaatselijke wielerver-
eniging RTV Wichmond-Vierakker. Na de dikke banden-race voor de 
jeugd waren er twee wedstrijden. De categorie Masters 40+ mochten 
als eerste starten op het mooie parcours, gedeeltelijk buitenaf en een 
rondje door het dorp.

De Kastelentocht op skeelers kent 
behalve de afstand voor kinderen ( 5 
km) ook afstanden van 20, 25 en 30 
kilometer. Men kan al vanaf 09:00 
uur bij Free Wheel op het industrie-
terrein starten, de laatste deelnemers 
worden uiterlijk om 14.00 uur weer 
terug verwacht. Raymond Mars, sa-
men met Arjan Mombarg eigenaar 
van Free Wheel, is van mening dat 
de belangstelling voor het skeeleren 
in Nederland, de laatste jaren en met 
name in de recreatieve sector toe-
neemt. Raymond: “Dat zien we ook 
in de interesse voor de clinics die op 
tal van plaatsen worden gehouden. 
Momenteel is er in ons land geen an-
dere “hype” en constateren we dat 
veel sporters het oude vertrouwde 
skeeleren weer oppakken. Dat wordt 
ook gestimuleerd door de Free Wheel 
Inline Cup, een regionale competitie 
die in april in Deventer is gestart en 
die op 27 augustus in Staphorst de fi-
nale beleeft”, zo zegt hij.
Mede door deze toenemende inte-
resse van de recreatieve skeeleraars 
heeft Free Wheel dan ook besloten 
om de Kastelenroute weer nieuw 
leven in te blazen. De laatste tocht 
vond in 2008 plaats. Twee achttien-
jarige studenten, Lisa van Eek en Ju-
liette hamer hebben bij Free Wheel 
de kans gekregen de Kastelentocht 

te mogen organiseren. Lisa van Eek 
is eerste jaar student aan het Johan 
Cruijff college in Enschede en stu-
deert Marketing, Communicatie en 
Evenementen Organisatie. Lisa: “`In-
derdaad een hele mondvol. Tijdens de 
studie moet ik in het eerste jaar 20 
weken ergens stage lopen, prachtig 
dat ik dit bij Free Wheel mag doen`, 
zo zegt ze. Zelf is Lisa een fanatiek 
schaatser en kwam ze het afgelopen 
seizoen zowel tijdens de NK en NK 
sprint voor junioren in actie. Haar 
grote favorieten zijn Lotte van Beek 
en Ireen Wust.
Juliette Hamer, student commercie 
aan het Graafschap College in Doe-
tinchem, loopt dit jaar 10 weken bij 
Free Wheel stage. Zij is niet in de 
wedstrijdsport actief, maar brengt 
veel van haar vrije tijd door bij In-
door Sport in Vorden. Beide meiden 

hebben het bij het Vordense bedrijf
Free Wheel uitstekend naar de zin
en houden ze zich o.m. bezig met de
organisatie en het behandelen van de
aanvragen van evenementen (solex,
Tuk Tuk, Hoge Bi). “We mogen dat 
allemaal zelfstandig regelen”, zo zegt
Juliette enthousiast. Ze zijn helemaal
in hun sas dat ze nu ook de Kastelen-
tocht op skeelers mogen organiseren.
Lisa: “We hebben ook samen de rou-
tes uitgezet, wat de grote afstanden
betreft: vertrek bij Free Wheel en dan
via de Kranenburg, Medler, Linde,
Hengelo, Baak, Wichmond, Hackfort
weer terug naar Vorden”. Juliette:
“Het wordt voor de deelnemers met
name genieten van de prachtige
omgeving en nu maar hopen dat de
weergoden ons goed gezind zijn”, zo
zegt ze. Voor opgave en nadere infor-
matie: www.free-wheel.nl.

Tweede Pinksterdag Kastelentoertocht op skeelers

Gretha Smit gaat de ‘kids’ instrueren
Vorden - De absolute smaakma-
ker van de grote Kastelentocht 
op skeelers, die Free Wheel Twee-
de Pinksterdag organiseert, lijkt 
Gretha Smit te worden. De voor-
malige kampioene op de schaats 
en de skeelers en schoonzus van 
Erik Hulzebosch, komt die dag 
naar Vorden om met name de 
kinderen die een vrije route zul-
len rijden, onderweg de kneepjes 
van het vak bij te brengen.

Juliette Hamer en Lisa van Eek

Het geweldige natuurschoon en de 
prachtige landschappen waarlangs 
de routes leidden leverde veel deelne-
mers het gevoel van het echt kunnen 
onthaasten op, waarmee Bronckhorst 
weer goed op de kaart is gezet. De 
deelnemers kwamen uit alle wind-
streken van het land. Vrijdag voerde 
de tocht richting Vorden en werd 
ondermeer de omgeving Linde en ’t 
Zelle aangedaan terwijl zaterdags het 
gebied in de omgeving van het Hen-
gelose zand werd verkend. De prach-
tige oude lanen en zichtlijnen werd 
door de deelnemers erg gewaardeerd. 
Op zondag ging de tocht richting Zel-

hem en bestond de route voor 80% 
uit bospaden en zandwegen door bos-
rijke omgeving.

De samenwerking tussen de organi-
serende verenigingen verliep perfect 
en de deelnemers waren dan ook 
enthousiast over het geheel van deze 
drie dagen. Komend jaar zal de meer-
daagse gehouden worden op 29, 30 
en 31 mei en een groot aantal deelne-
mers heeft aangegeven volgend jaar 
zeker terug te komen. Voor foto’s 
en andere informatie over dit evene-
ment zie www.bronckhorsterpaar-
denmeerdaagse.nl.

Bronckhorster 
Paardenmeerdaagse wederom 
groot succes
Regio - Afgelopen vrijdag tot en met zondag werd voor de zesde keer 
de Bronckhorster Paardenmeerdaagse georganiseerd door menver-
eniging In de Reep’n (Vorden) , In Stap en Draf (Hengelo) en Onder 
de Zweppe (Zelhem). Dit jaar was het aantal deelnemers weer meer 
dan afgelopen jaar. Onder prachtige weersomstandigheden werden 
de deelnemers verrast op mooie tochten in de gemeente Bronckhorst.

Voor de prijsuitreiking krijgt het 
Bronckhorsttoernooi de medewer-
king van Burgemeester Aalderink 
en vertegenwoordigers van de poli-
tieke partijen CDA, PvdA en VVD in 
de gemeente Bronckhorst. Betaald 
Voetbal Organisatie ‘de Graafschap’ 
is de hele dag aanwezig om spelers 
te selecteren voor de verkiezing beste 
speler van het toernooi. Daarnaast 
levert ‘de Graafschap’ de keeper 
voor de strafschoppenseries van elk 
team. Het toernooi is mede mogelijk 
gemaakt door diverse sponsoren. De 
Rabobank en Totaalsport.nl zijn de 
hoofdsponsors. Het toernooi vindt 

plaats op sportpark ‘de Pol’ en start 
om 10.00 uur. De finalewedstrijden 
vinden plaats tussen 14.00 en 16.00 
uur, direct gevolgd door de prijsuit-
reiking. De toegang is gratis. Voor 
nadere informatie kunt u de website 
www.vvzelhem.nl raadplegen.

De p.r.-man van V.V. Zelhem stelde 
scheidsrechter Bas Nijhuis enkele 
vragen voorafgaand aan het toernooi.
Wat spreekt jou aan in het fluiten 
van jeugd voetbaltoernooien? Bas: 
“Ik ben begonnen als scheidsrechter 
bij de jeugd en vond jeugdtoernooien 
altijd mooi. Je trekt de gehele dag op 

met de teams en krijgt als scheids-
rechter meer contact met de spelers. 
Samen een drankje of broodje eten 
lukt je normaal niet met spelers. En 
op dit soort dagen lukt dat wel. Je 
maakt elkaar op een andere manier 
mee dan enkel op het veld.” Je hebt al 
twee keer eerder de finalewedstrijden 
gefloten van het Bronckhorst B jeugd 
toernooi. Hoe heb je dat ervaren? Bas: 
“Dit toernooi is altijd goed georgani-
seerd en er hangt een gemoedelijke 
sfeer. Je voelt je er als scheidsrechter 
welkom.”
Ben je tevreden over je eigen presta-
ties tijdens het afgelopen seizoen in 

het betaalde voetbal? Bas: “Ik heb een 
geweldig seizoen gehad met Champi-
ons League wedstrijden met onder 
andere Manchester United. Verder 
WK-kwalificatie wedstrijden van on-
der meer Spanje en natuurlijk mooie 
wedstrijden in Nederland. Natuurlijk 
maakt elke scheidsrechter fouten en 
natuurlijk heb ik die ook gemaakt, 
want helaas kan de scheidsrechter 
het niet van 20 camera’s langs het 
veld winnen. Daar moet je ook niet 
voor weglopen. Het was een seizoen 
dat voorbijgevlogen is. Over een 
maand heeft niemand het meer over 
het afgelopen seizoen en beginnen de 
emoties weer op nul.”
De bekerfinale Ajax – PEC Zwolle 
fluiten zou een hoogtepunt voor jou 
als scheidsrechter moeten zijn. Hoe 
heb je die wedstrijd, met de nodige 
calamiteiten, ervaren? Bas: “Ik heb 
al eens eerder een bekerwedstrijd 
gestaakt namelijk tussen AZ en Ajax. 
Toen werd AZ-keeper Esteban door 
een toeschouwer aangevallen. Dat 
ging wel direct door mijn hoofd bij 
deze bekerfinale. Het zal toch niet 
weer? Gelukkig is dat niet gebeurd in 

‘de Kuip’. Maar het was een geweldi-
ge voetbalmiddag. Het was erg mooi
om te zien dat de supporters al vroeg
in het stadion waren om er mooi
een feest van te maken. En voor een
scheidsrechter is een wedstrijd met
veel doelpunten altijd mooi.”

Wat zijn je verwachtingen van het
Nederlands Elftal bij het komende
WK? Bas: “Om me heen hoor ik dat
we de poulefase niet doorkomen en,
hoewel ik altijd optimistisch ben,
zelfs ik heb er een hard hoofd in. 
Het Nederlands elftal is zo afhanke-
lijk van een aantal spelers binnen het
team. Als er iets met deze jongens ge-
beurt, denk aan Robben en Van Per-
sie, dan hebben we volgens mij niet
de kwaliteit om dat op te vangen. 
Maar zoals gezegd, ik ben positief dus
de poule fase overleven we en dat is al
erg knap.” Wie wordt er volgens jou
wereldkampioen? Bas: “Ik heb Spanje
gefloten. Dat is een goede ploeg en bij
velen één van de grootste kandidaten,
maar ik ga voor Duitsland. Geweldig
team waar nog veel meer geweldige
jeugd achter zit.’’

Zesde Editie Bronckhorst B-Jeugd Voetbaltoernooi
Zelhem - Voetbalvereniging Zelhem verzorgt op zaterdag 7 juni voor de zesde keer het Bronckhorst B-
jeugdtoernooi, waaraan wordt deelgenomen door tien B-teams van voetbalverenigingen uit de gemeente 
Bronckhorst. Naast Zelhem komen twee teams van Z.S.V. Zelos (B1 en B2), teams van V.V. Halle, Wolfers-
veen, Keijenborgse Boys, Pax, HC ’03 en twee teams van V.V. Vorden (B1 en B2). De organisatie is er in 
geslaagd om een (inter)nationale top-scheidsrechter naar Zelhem te halen om de finales te fluiten. Deze 
topper, scheidsrechter Bas Nijhuis (37 jaar), begon op vijftienjarige leeftijd met het fluiten van voetbalwed-
strijden. In het seizoen 2005/2006 kreeg hij de A-status voor scheidsrechters van de KNVB en fluit hij op 
eredivisieniveau. Kort daarop mocht hij ook z’n eerste wedstrijd op internationaal niveau fluiten.
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Het project, gefinancierd door de pro-
vincie Gelderland heeft als insteek 
om de kerk op de Kranenburg meer 
in de belangstelling van de jeugd te 
brengen. Bestuursleden van de VKK, 
Hedwig Keurentjes, Ton Rutting en 
Bart Overbeek steken met groot en-
thousiasme de loftrompet af over het 
Jeugd-educatieproject. Een enthousi-
asme dat is ingegeven door een “pi-
lot” waarbij het project werd getoetst 
met diverse leerkrachten en leerlin-
gen van de verschillende basisscholen 
in Vorden. Twee jaar geleden is men 
in Groenlo begonnen met een derge-
lijk project. Toen hebben schoolklas-
sen in deze plaats kennis gemaakt 
met de Calixtuskerk, vroeger een ka-
tholieke, thans een hervormde kerk. 
Voor de Stichting SGOK en de VKK in 
Vorden aanleiding om ook een Jeugd-
educatieproject op de Kranenburg op 
te zetten, met als centraal middel-
punt de H. Antonius van Padua kerk.

Ton Rutting: “ De meeste kinderen 
weten niet eens meer hoe een kerk 
er van binnen uitziet. Vroeger was de 
kerk ook meer herkenbaar, op straat 
zag men de nonnen en de priesters. 
Bovendien gingen de mensen ook 
veel meer ( vaak in gezinsverband) 
naar de kerk. We doen met dit jeugd-
educatieproject niet aan de bevorde-
ring van de religie. Het gaat puur om 

het gebouw, de kerk”, zo zegt hij. In 
het project spelen de leerkrachten 
ook een belangrijke rol. Zij bereiden 
in de klas het bezoek aan de kerk 
voor. Eenmaal in de kerk, worden de 
kinderen aan de hand van de gidsen 
Ben Besselink en Gerrie Wopereis 
(beiden vroeger werkzaam in het on-
derwijs) tekst en uitleg gegeven over 
alles wat men daar binnen ziet. 
De leerlingen van de basisscholen 
worden in vier “blokken” verdeeld. 
Zo is er een handleiding gemaakt voor 
de groepen 1 en 2, één voor groep 3/4, 
één voor 5/6 en één voor groep 7/8. Bij 
de leerlingen van de eerste groep be-
gint het met het bezichtigen van foto’ 
s (die in de kerk zijn gemaakt), de 
ruimte in de kerk, de hoogte e.d. Ze 
mogen een lied zingen, even lekker 
rennen in de kerk. Horen hoe dat in 
een kerkgebouw allemaal klinkt. De 
groepen 3 en 4 wordt o.m. gevraagd 
een kerk te tekenen en te kleuren. 

Waar is de kerk van gemaakt? Wat 
zie je allemaal in het gebouw?
Bij de groepen 5/6 gaat het nog een 
stapje verder en krijgen de kinde-
ren informatie over bijvoorbeeld het 
koor, de biechtstoel, het altaar, de ra-
men, de gewelven, noem maar op. De 
groepen 7/8 hebben als thema “Cuy-
pers en de Kerk op de Kranenburg’’. 
Dat de H. Antonius van Paduakerk 
in 1860 door Pierre Cuypers werd 
gebouwd. Dezelfde architect die later 
het Centraal Station en het Rijksmu-
seum in Amsterdam heeft gebouwd. 
Een belangrijk hulpmiddel bij het 
lesmateriaal is het “Digibord” waar, 
bij de totstandkoming van het “bord” 
leerkracht Wim Bielderman een be-
langrijke rol heeft gespeeld. Maandag 
2 juni gaat het jeugd-educatieproject 
officieel van start. Dan komen groe-
pen leerlingen van school het Hoge 
en de Kraanvogel op bezoek in de H. 
Antonius van Padua kerk.

Jeugd-educatieproject kerk Kranenburg 
enthousiast ontvangen
Kranenburg - Vrijdagmiddag 
werd in de H. Antonius van Padua 
kerk op de Kranenburg, waarin 
het Heiligenbeeldenmuseum is 
gevestigd, het Jeugd-educatiepro-
ject gepresenteerd. Dit project is 
ontwikkeld in opdracht van de 
Stichting Oude Gelderse kerken 
(SGOK), in samenwerking met het 
bestuur van de Stichting Vrien-
den van de kerk op de Kranen-
burg (VVK) en Geldersch Land-
schap en Kasteelen.

Ton Rutting overhandigt Annelies van der Kolck (SGOK) het project

A Klasse: 1 R. Puts Sittard 101 straf-
punten, 2 H. Cortumme Toldijk 114, 
3 G. van Assen Zwolle 134. Idem B- 
Klasse: 1 J. Dabekausen, Maastricht 
304 strafpunten, 2 B. van der Horst, 

Harderwijk 310, 3 H. Horsting, Vor-
den 546. Idem C- Klasse 1 D. Hover
Alkmaar 205 strafpunten, 2 E. Tie-
man Zwiolle 223, 3 J. Slagman Vor-
den 420.

Voorjaarsrit VAMC 
De Graafschaprijders
Vorden - VAMC De Graafschaprijders organiseerde afgelopen zondag
een oriëntatie- puzzelrit voor automobilisten. De rit met een lengte
van 70 kilometer was uitgezet door Erik Kleinreesink en Wim Wes-
selink. De uitslagen waren als volgt.

Bij de lunch staat onder andere een 
springkussen voor de kinderen en 
verschillende kraampjes met streek-
producten. Tijdens de lunchpauze is 
er koffie, thee, frisdrank, soep, ham-
burgers en meer te koop. Tevens is 
er een autoroute beschikbaar. Start-
punt: Familie Scheffer, Nieuwenhuis-
weg 1, 7251 PS in Vorden (zijweg 
Lankhorsterstraat). Starten en ontbijt 

vanaf 8.00 uur tot 10.30 uur. Kosten:
Deelname is € 5,- p.p. ontbijt is gratis.
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Routebeschrijving krijgt u bij het
startpunt, aanmelden is niet nodig. 
Er is parkeergelegenheid aanwezig. 
Voor informatie kunt u terecht bij:
Olga Oosterink (tel: 0314-381440 of
06-10646993) of Anneke Gr.Roessink
(tel: 0575-470245 of 06-18375569).

Fietstocht de boer op

Vorden - Op Hemelvaartsdag 29 mei organiseert ‘Fiets de boer op’ weer
een fietstocht voor het hele gezin met ontbijt vooraf. Langs een route
van ca. 27 km bezoeken we verschillende bedrijven, onder andere een
melkveehouder, een varkensbedrijf, een wijngaard en andere interes-
sante bedrijven.
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Naast een jaarlijks internationaal 
treffen voor dit type Opel, organiseert 
de Kadett C club voor haar leden di-
verse rondritten in België en Neder-
land, waaronder deze traditionele 
Achterhoek Pinksterrit. In het 2013 
is zij eenmalig als Midzomer Avond-
rit verreden en ter ere van het jubi-
leumjaar werd een open inschrijving 
gehanteerd. Op veler verzoek wordt 
die opzet nu herhaald. De toerrit, 
zonder puzzel- en/of tijdselementen, 
voert door diverse buitengebieden 
in de Achterhoek en heeft zeker een 
specifiek karakter! Dit betekent in dit 
geval, dat de route een mix kent van 
verharde wegen en -met name in het 
tweede ritdeel- ook veel onverhard. 
De staat van deze zandwegen is uiter-
aard weersafhankelijk!  
De circa 110 km lange tocht (incl. 
ruime pauze) kan individueel of in 
ter plekke te vormen groep(jes) verre-

den worden. De routebeschrijving op 
papier is volgens een bol-pijl systeem; 
dit zijn eenvoudige situatieschetsen, 
makkelijk te lezen en voorzien van 
afstanden met straatnamen. Indien 
gewenst zal hierover vooraf uitleg 
worden gegeven. Deelnemende au-
to’s zijn voor iedereen te bewonderen 
bij de start en tijdens de lunchpauze. 
Startlocatie: eetcafé “de Tol”, Keijen-
borgseweg 1,  Zelhem. Inschrijven 
vanaf 10:30 uur, start ± 11:30 uur. 
Pauzeplaats: vanaf ± 13:00 uur bij 
eetcafé “de Veldhoek”, Varsselseweg 
55,  Veldhoek. Uw oldtimer/klas-
sieker moet minimaal 25 jaar oud 
zijn. Kosten deelname: € 4,- per auto 
(clubleden gratis). Opgave vooraf is 
zeer gewenst i.v.m. beperkte in-
schrijving!  Contact: Herwin Lubbers, 
0575-461717 / 06-5595 7846 of her-
win1965@gmail.com. Info ook via 
www.opelkadettc.NET.

Achterhoek Pinksterrit 
voor oldtimers

Zelhem - Eerste Pinksterdag, zondag 8 juni, organiseert de Opel Kadett 
C club Belgium – Holland een toerrit voor oldtimers. Niet enkel klas-
sieke Opels dus, alle merken en types oldtimer zijn van harte welkom! 
De Opel Kadett C club Belgium – Holland is, hoewel de naam wel-
licht anders doet vermoeden, een Nederlandse club, die vorig jaar haar 
25-jarig bestaan vierde. De Kadett C kende maar liefst 5 modelvarian-
ten, waaronder een zéér zeldzame targa/cabrio-versie en de sportieve 
GT/E. Ze rolden van 1973 t/m 1979 uit de fabrieken in Rüsselsheim en 
Antwerpen. Het was tevens de laatste achterwiel aangedreven Kadett 
en inmiddels een gewaardeerd klassieker.

Locatie:Sportcentrum AeroFitt, Hen-
gelo aan de Winkelskamp 5. Boot-
camp is op maandag van 09.00 - 10.00 
uur en dinsdagavond 19.00 - 20.00 
uur. Verzamelen: in de kantine van 

sportcentrum AeroFitt.

Bootcamp is buiten sporten op je 
eigen niveau onder leiding van de 
beste instructeurs, waarbij doelstel-

lingen worden omgezet in resultaat.
Dat doen we door het aanbieden van
lessen in sport, eventueel voeding en
mindset mét persoonlijke aandacht.
Wederzijdse motivatie en positiviteit
is wat leden en instructeurs met el-
kaar verbind. Flexibele abonnemen-
ten en een kwalitatieve lesstructuur
zorgen ervoor dat leden zich blijven
verbinden aan onze Bootcamp.

Bootcamp bij sportcentrum AeroFitt
Hengelo - Bootcamp bieden we nu ook aan bij sportcentrum AeroFitt! 
Op maandagochtend en dinsdagavond kun jij meedoen aan de groot-
ste fitnesstrend van Nederland in de buitenlucht! Onder leiding van 
een personal trainer krijg je binnen 60 minuten een full body wor-
kout. Meld je snel aan voor een gratis proefles Bootcamp!

Onder aansturing van de verbrede 
stuurgroep Achterhoek 2020 gaan de 
samenwerkingspartners met diverse 
projecten de stap maken van visie- 
en netwerkvorming naar nog meer 
‘doen’. De meerderheid van de Ach-
terhoekse colleges staat positief ten 
opzichte van de samenwerking zoals 
Achterhoek2020 die in de praktijk 
brengt. De provincie Gelderland gaf 
vorige week groen licht voor de dyna-
mische agenda, die in samenspraak 
met inwoners tot stand is gekomen.

Werken
Het is voor de Achterhoek van groot 
belang de regionale economie struc-
tureel te versterken. Dit gebeurt 
door het verbinden en versterken 
van de ketenpartners in de innova-
tieve en duurzame maakindustrie 
(metaal, agrofood en bio-economie). 
Daarnaast komen er vanuit de Ach-
terhoekse Human Capital Agenda en 
het onlangs gesloten Sociaal Akkoord 
in de zorg projecten om het onder-
wijs beter te laten aansluiten op de 
arbeidsmarkt van de toekomst. De 
vraag naar technisch personeel in de 

maakindustrie is groot en door ver-
anderingen in de Zorg worden straks 
andere eisen gesteld aan werknemers 
in deze sector.

Wonen
De woningvoorraad in de Achterhoek 
moet voldoen aan de behoeften van 
(toekomstige) inwoners: voldoende 
woningen, geschikt voor alle leeftij-
den. Leegstand (ook van bijvoorbeeld 
winkels, bedrijfspanden en scholen) 
willen we zoveel mogelijk voorko-
men. Bindende afspraken hierover 
komen in de Regionale Woonagenda 
Achterhoek 2015-2025, waarbij ook 
inwoners worden betrokken. Daar-
naast komt er veel aandacht voor 
goede en bereikbare voorzieningen.

Bereikbaarheid
De Achterhoek moet goed bereik-
baar blijven, zowel via de weg als met 
openbaar vervoer. Er is veel aandacht 
voor bereikbaarheid van de economi-
sche centra en het hoger onderwijs in 
de omringende stedelijke netwerken 
in Nederland en Duitsland. Binnen de 
regio is een fijnmazige en betaalbare 

infrastructuur (basismobiliteit) no-
dig. Dat betekent aanvullend vervoer
op de lijndiensten, met een mix van
professioneel taxivervoer en vrijwil-
ligersinitiatieven van inwoners (Flex-
net). Het streven is daarnaast om alle
woningen en bedrijven in het buiten-
gebied en op bedrijventerreinen aan
te sluiten op het glasvezelnetwerk.

‘D’ran’ met gerichte, flexibele ac-
ties
De Uitvoeringsagenda Achterhoek
2020 heeft een dynamische activi-
teitenlijst met projecten die worden
uitgevoerd in wisselende coalities van
inwoners, ondernemers, organisaties
en overheden. De agenda is gemaakt
door de stuurgroep Achterhoek 2020,
onder voorzitterschap van Liesbeth 
Spies en met inbreng van alle samen-
werkingspartners. De conceptagenda
en activiteitenlijst zijn te vinden op 
www.achterhoek2020.nl/achterhoek-
agenda-2020. Tot eind juni kunnen
de achterbannen (waaronder de 
gemeenteraden) van de samenwer-
kingspartners reageren op de concep-
tagenda. Ondernemers, maatschap-
pelijke organisaties, gemeenten, de
provincie en het Rijk zullen de Uit-
voeringsagenda Achterhoek 2020 
naar verwachting op 2 juli onderte-
kenen.

Schouders onder werken, wonen en bereikbaarheid

Doorstart Achterhoek 2020
Achterhoek - De opgaven werken, wonen en bereikbaarheid staan cen-
traal in de nieuwe Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. Ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en overheden bundelen hierin samen 
met inwoners hun krachten. De komende jaren gaan we ‘D’ran!’ om 
werken en leven in de Achterhoek aantrekkelijk te houden.

Op de website van het boek staat in 
duidelijke taal uitgelegd waarom dit 
boek gemaakt moest worden: “In-
novatie is synoniem met dynamiek, 
met beweging, met ontwikkeling. 
En dat typeert vele bedrijven in de 
Achterhoek. Niet voor niets behoort 
de Achterhoek tot de top van inno-
vatieve regio’s in Nederland, zo blijkt 
uit onderzoek. Dat betekent dat Ach-
terhoekse bedrijven bovengemiddeld 
innovatief zijn. Elk van die bedrijven 
kent zijn eigen markt en zijn eigen 
klanten als geen ander. Het zorgt 
er dan ook ongetwijfeld voor dat de 
markt en de klanten weten van de 
innovatieve ontwikkelingen binnen 
het bedrijf. Als regio zijn we blijk-
baar minder goed in het vermarkten 
van ons innovatieve vermogen. Nog 
steeds associeert de rest van Neder-
land de Achterhoek vooral met plat-
teland en agrarische sector. Daar zijn 
we trots op. 

Tegelijkertijd vraagt dat beeld om 
nuancering. De Achterhoek is ook in-
dustrie, ambacht, vakmanschap, in-
novatie, ontwikkeling, vooruitgang. 
Sterker nog, de Achterhoek blinkt er 
in uit. Dit boek vertelt het verhaal van 
innovatie in de Achterhoek, aan de 
hand van 35 Achterhoekse bedrijven 
die het Achterhoekse bedrijfsleven in 
zijn volle breedte vertegenwoordigen. 
Met elkaar dragen zij het innovatieve 
karakter en vermogen van onze regio 
uit. Met nadruk óók van de bedrij-
ven die níet in dit boek staan. Opdat 
de rest van Nederland weet waar zij 

moet zijn als het aankomt op creati-
viteit, innovatie en realisatie.” 
We zetten de bedrijven die vanuit 
in het verspreidingsgebied van deze 
krant opereren op een rij.

Deepwater Energy Baak: 
Duurzame energie uit langzaam 
stromend water
Het principe van de Oryon Water-
mill is even eenvoudig als briljant: 
gebruik de vrije waterstromen van 
een rivier, de zee of het getij voor het 
opwekken van energie. Op basis van 
unieke, gepatenteerde technologie 
haalt Deepwater Energy daaruit meer 
rendement dan ooit tevoren. Energie 
uit waterkracht kan nu serieus de 
concurrentie aan met wind en zon.

Gems Vorden: Traditionele 
producent krijgt vleugels
Gems heeft als Vordens familiebedrijf 
een enorme reputatie opgebouwd. 
De imposante opslag- en procestanks 
van Gems voor de petrochemische 
industrie stonden alom bekend van-
wege de hoge kwaliteit. De laatste ja-
ren is er veel veranderd in Vorden. De 
tanks en de kwaliteit zijn gebleven 
maar het productieproces onderging 
een metamorfose.

GOMA Hengelo: Innovatie als 
levensvoorwaarde
GOMA is een toeleverancier in plaat-
werk en kan niet bogen op een eigen 
sophisticated high tech design pro-
duct. “Maar”, stelt algemeen direc-
teur Foppe Atema, “als we door de 

jaren heen niet hadden geïnnoveerd 
- in strategie, in machines, in automa-
tisering, in processen - dan hadden 
we niet meer bestaan. Innovatie zit 
in ons DNA.” 

Hanskamp Agrotechniek: 
Innovatie voor melkveehouders
Melkkoeien kunnen betrouwbaarder 
voer gedoseerd krijgen, rustiger ge-
molken worden, preciezer het juiste 
voer opnemen. Kortom: het kan be-
ter en daardoor renderender. Daar-
om trekt Henk Hanskamp Europa 
in, onder het motto: Innovation for 
dairyfarming. Hij ontwikkelt nieuwe 
apparaten voor de melkveehouderij 
en brengt ze ook nog eens zelf aan de 
man.

PB International Zelhem: Slim 
filter schakelt legionella uit
Na de legionella-uitbraak op de West-
Friese Flora in Bovenkarspel in 1999, 
startte Ton van Hecke zijn bedrijf 
PB International. PB International is 
de specialist op het gebied van legi-
onellapreventie en voorziet de mens 
van veilig en schoon water. PB Inter-
national is producent van filters die 
bescherming bieden tegen legionella 
door middel van ultrafiltratie.

Polyketting Zelhem: Innovatie 
zet Polyketting weer op de kaart
Tijdens de crisis raakte Polyketting in 
zwaar weer; het bedrijf ging in 2011 
failliet. Gelukkig waren er voldoende 
mensen met vertrouwen in het be-
drijf. Na de herstart ontwikkelde Po-

lyketting een geavanceerde accumu-
lator, die nationaal en internationaal
goed scoort. Polyketting is back in
business.

Weevers Grafimedia Vorden: 
Veelzijdige dienstverlener, dicht 
bij de mensen
De veranderingen in de grafische in-
dustrie gaan buitengewoon snel. Ger-
hard Weevers heeft een grafisch be-
drijf, maar laat ontwikkelingen niet
zonder meer over zich heenkomen.
Zijn bedrijf ontpopt zich als een dui-
zendpoot, een specialist in regionale
communicatie, digitaal en analoog 
(onder meer uitgever van deze krant,
de website Contact.nl en Achterhoek-
agenda.nl), van mens tot mens en als
zakelijk dienstverlener.

35 vooruitstrevende bedrijven geboekstaafd om regio te promoten

Innovatieve ondernemingen in de Achterhoek
Achterhoek - “Achterhoekers zijn geen praters, maar doeners, is mijn 
ervaring. Ze nemen zich iets voor en dan moet het wel heel gek gaan, 
wil het niet gerealiseerd worden”, zo begint Liesbeth Spies, voorzit-
ter van de Stuurgroep Achterhoek 2020, haar voorwoord in het boek 
Innovatieve ondernemingen in de Achterhoek. Dit boek, uitgegeven 
door Achterhoek Magazine, werd vrijdag 23 mei overhandigd aan de 
35 ondernemers die erin worden belicht tijdens een symposium in in-
novatiecentrum ICER te Ulft.

Liesbeth Spies en Henk Volberda overhandigen Jan Grasmeijer van Gems uit Vorden het eerste exemplaar van het boek ‘Innovatieve on-
dernemingen in de Achterhoek’.
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In Nederland leven 120.000 mensen 
met epilepsie. Zij kunnen onver-
wachts een epileptische aanval krij-
gen: een plotselinge, tijdelijke ver-
storing van het elektrisch evenwicht 
in de hersenen. Gelukkig hebben de 
meeste mensen met epilepsie baat bij 
medicijnen. Maar helaas blijft 30 pro-
cent last houden van aanvallen. 
Epilepsie is nog niet te genezen. We-
tenschappelijk onderzoek naar de 
oorzaken van epilepsie is daarom 
van groot belang. Het Epilepsiefonds 
financiert onderzoeken die genezing 

dichterbij brengen. Samen met dui-
zenden vrijwilligers zamelen we tij-
dens de collecteweek geld in voor epi-
lepsieonderzoek. Naast het steunen
van onderzoek, geeft het fonds voor-
lichting en hulpverlening waaronder
aangepaste vakantiereizen voor men-
sen met epilepsie. 
Het Epilepsiefonds helpt mensen met
epilepsie op vele terreinen. Om dit te
kunnen blijven doen, is geld nodig.
Daarom komen de collectanten in de
week van 2 juni voor een vrijwillige
bijdrage aan de deur.

Collecteweek 
Epilepsiefonds
Regio - In de week van 2 tot en met 7 juni gaan ruim 30.000 vrijwil-
ligers op pad om huis aan huis te collecteren voor Epilepsiefonds. De
opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste vakan-
ties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Het betreft oud en nieuw materiaal. 
Volgens het Anhangerschap is de Tol 
de ultieme locatie voor deze tentoon-
stelling gezien de historie. De heren 
van Normaal zijn lange tijd stamgast 
geweest bij de pröhs, jarenlang de 
uitbater van de Tol. De tentoonstel-
ling is voor iedereen toegankelijk en 
er is vrij entree. Vanaf 9.30 uur is ie-

dereen van harte welkom om onder
het genot van een bak koffie of iets
anders de tent door te lopen en zich
te vergapen aan alles rondom de Ach-
terhoekse formatie Normaal. Voor de
kinderen is er een springkussen aan-
wezig. 
Dus kom op Hemelvaartsdag naar de
Tol voor deze unieke tentoonstelling.

Normaal tentoonstelling 
bij de Tol
Zelhem - Op Hemelvaartsdag staat er bij eetcafé de Tol een grote feest-
tent voor het Weissenbrink Wein und Bierfest op 1 juni. In samenwer-
king met het Anhangerschap organiseert de Tol op Hemelvaartsdag
een Normaal tentoonstelling. Uniek materiaal is uitgezocht en gereed
gemaakt om aan het publiek te laten zien.

De eerste dauwtrappers worden al 
heel vroeg in de ochtend verwacht. 

Natuurlijk zijn de hele dag bezoekers 
welkom. De molenaars verzorgen 
dan rondleidingen en de kinderen 
mogen kleuren onder de trap. Er is 
koffie en thee verkrijgbaar. 
De Bronkhorster Molen staat aan de 
Spaensweertweg 1 tussen Steenderen 
en Bronkhorst.

Dauwdraaien Bronkhorster Molen
Steenderen - Donderdag 29 mei al 
om 6.00 uur in de ochtend zetten 
de molenaars de Bronkhorster 
Molen in gang om 12 uur te blij-
ven draaien met voldoende wind.

De derde dag startten de route bij 
het gemeentehuis van Bronckhorst 
in Hengelo. Daar heette Jan Visser de 
wethouder Arno Spekschoor en gaste 
Annemarie Jorritsma welkom, alsook 
alle deelnemers. De wethouder sprak 
de mensen toe.
De pauzeplek was dit jaar bij Wullink 
Handelsonderneming in Aardappe-
len aan de Banninkstraat in Hengelo. 
De enorme schuur was ingericht als 
lunchcafé en iedereen kreeg broodjes 
en koffie of thee. Live muziek maakte 
de sfeer compleet.
Jan Kuiperij en Annemarie Jorritsma 
spraken beide lovende woorden. Jan 
Visser bedankte ze hiervoor. Me-
vrouw Jorritsma is opgegroeid hier 
in het Achterhoekse Hengelo en ver-
wierf landelijke bekendheid in de 
politiek. Speciaal woord van welkom 
ook aan de sponsoren en vrienden 

van de Roll-Over.
Na tien jaar gaat hoofdsponsor Marti 
Bulten met functioneel leeftijdsont-
slag en heeft zijn bedrijf overdragen 
aan Harold en Babs Achterkamp. Zij 
zetten het hoofdsponsorschap voor 
de komende jaren voort.
Dankwoorden ook voor bestuurs-
leden van Nationale Vereniging De 
Zonnebloem, provinciale Zonne-
bloemafdelingen Gelderland, regio 
IJsselstreek, Hummelo-Keppel en 
Zelhem-Halle.
Een korte terugblik van 10 keer roll-
over volgde. De Roll-over heeft zich 
kunnen handhaven en zelfs kunnen 
vergroten door toedoen van het vele 
werk van de commissieleden van 
toen en nu en de vrijwilligersgroep. 
Carla Schotman kreeg een bloemetje 
en applaus.

“De Roll-over kan bijdragen aan noa-
berschap, het is niet alleen een leuke 
activiteit maar brengt ook de mensen 
dichter bij elkaar. Aandacht voor de 
medemens die het moeilijk heeft. 
Er is toch weinig voor nodig om een 
groot aantal mensen een geweldig 
plezier te doen,” aldus Jan Visser. 
“Beste mensen, graag wil ik de hoop 
uitspreken dat de Roll-over Bronck-
horst, met net zoveel steun als in de 
afgelopen jaren, in lengte van jaren 
kan blijven bestaan.”
Intussen waren er 500 ballonnen uit-
gedeeld, waaraan kaartjes geknoopt 
waren. Buiten gingen ze bijna gelijk 
de lucht in. Deze ballonwedstrijd 
heeft als hoofdprijs een lunch voor 
twee personen in het Wapen van 
Bronckhorst.
Na een prachtige rondgang rond Hen-
gelo eindigde de jubileum Roll-over bij 
het gemeentehuis van Bronckhorst. 
Daar werden de medailles uitgereikt 
en de zonnebloemen uitgedeeld.

Alvast in de agenda: de elfde Roll-over 
Bronckhorst op 4, 5 en 6 juni 2015!

Jubileumeditie Roll-over Bronckhorst 
prachtig verlopen

Regio - De tiende editie van de Roll-over Bronckhorst werd gehouden 
op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 mei. Het weer zat mee, de 
deelnemers kwamen in grote getale en het was als vanouds gezellig. 
Zaterdag vierden de deelnemers de tiende editie met een gezamenlijke 
lunch in de enorm ruime schuur van Aardappelhandel Wullink.

Ballonwedstrijd vanwege het tienjarig jubileum van de Roll-over Bronckhorst.

Vervolgens is Halle drie dagen lang 
hét trefpunt voor ondernemende 
melkveehouders, akkerbouwers, bos-
bouw en agrariërs met een gemengd 

bedrijf.
Meer informatie:
www.landentuinbouwbeursachter-
hoek.nl

Henk Bleker opent Land- 
en Tuinbouwbeurs
Regio - Van 3 tot en met 5 juni vindt de eerste editie van de Land- en 
Tuinbouwbeurs Achterhoek plaats. Op 3 juni om 13.00 zal de beurs
geopend worden door oud-staatsecretaris van Landbouw Henk Bleker,
tegenwoordig voorzitter van Vee & Logistiek Nederland.

Jett Rebel is het alter ego van Jelte 
Tuinstra, een podiumbeest dat hele-
maal loskomt wanneer hij op de plan-
ken staat. Onder zijn artiestennaam 
timmert hij al goed anderhalf jaar 
flink aan de weg. De op 24 januari 
1991 geboren rasentertainer maakte 
jarenlang deel uit van diverse bands, 
waarvan ‘Valerius’ de meeste beken-
de is. Hij vond het echter tijd om zijn 
eigen creativiteit aan de buitenwereld 
te tonen en bracht in 2013 twee EP’s 
uit: Venus en Mars. In datzelfde jaar 
werd hij uitgeroepen tot 3FM Serious 
Talent, krijgt zijn single ‘Tonight’ het 
stempel 3FM Megahit en voor de Hol-
lywoodfilm The Amazing Spider-Man 
2 schrijft Tuinstra zelfs het nummer 
‘On Top of the World’. 

Voordat Jett Rebel bij Reurpop komt 
optreden op zaterdag 14 juni, mocht 
de organisatie van Reurpop hem wat 
beter leren kennen. Het moge dui-
delijk zijn dat het momenteel erg 

goed gaat met hem. Zijn fanbase dijt 
sneller uit dan het heelal en de op-
tredens stromen binnen. Deze zomer 
is er bijna geen festival waar hij niet 
te vinden is. Toch kan hij er zelf één 
noemen: “North Sea Jazz.” Hierover 
grapt hij: “Maar het kan zijn dat ik 
daar ben voor Hall & Oates.” Zoals 
al te verwachten was, moet hij dat 
weekend zelf ook ergens optreden en 
is het maar de vraag of hij ondanks 
zijn drukke schema tijd heeft om 
het festival aan de Noordzee te be-
zoeken. De nummers die het publiek 
te horen zullen krijgen tijdens het 
optreden van Jett Rebel op Reurpop 
komen voornamelijk van zijn twee 
EP’s; Venus en Mars. Alle nummers 
op deze platen zijn geïnspireerd op 
gebeurtenissen uit zijn eigen leven en 
volledig door hemzelf ingespeeld en 
gecomponeerd. Nummers die jaren 
terug zijn geschreven klinken daarbij 
heel anders dan de songs die nu hij 
nu schrijft. Jett Rebel is momenteel 

druk bezig met een nieuwe cd die 
eind 2014 zal uitkomen. Ook bij deze 
plaat houdt hij zelf weer alle touwtjes 
in handen.

Verrassen
Tijdens een optreden, maar ook wan-
neer hij alleen in zijn studio zit, ex-
perimenteert Tuinstra veel op mu-
ziekgebied. Van opmerkelijke trucs 
op zijn keyboard tot onverwachte gi-

taarriffs; werkelijk alles is mogelijk. 
Jett Rebel houdt ervan zijn publiek 
te verrassen. Naast contact met het 
publiek vindt hij contact met zijn 
bandleden erg belangrijk. Hij verteld 
daarover: “Zo verloopt een optreden 
het best”, en vervolgt “we hebben wel 
eens gehad dat er teveel rook op het 
podium was. Er was geen mogelijk-
heid tot contact en het optreden ging 
lang niet zo ‘smooth’ als de bedoeling 

was.” Als klein muzikantje had Jelte 
zijn kamer al volhangen met posters 
van Elvis. The King of Rock heeft later 
een plaats gekregen in de vorm van 
een tattoo op zijn rechterbovenarm. 
Daarnaast draagt hij graag shirts van 
The Beatles of andere legendarische 
bands.

Positieve verhalen
Merchandise is iets wat iedere artiest 
heeft, zo ook Jett Rebel. De T-shirts 
en petten zijn onderweg, maar hij 
heeft ook andere plannen. Als we 
over drie jaar een met Jett Rebel be-
drukte frisdrank in de supermarkt 
zien liggen die smaakt naar gember 
en sinaasappel hoeven we niet ver-
baasd te zijn. Dit is iets dat hij nog 
graag op de markt zou brengen, want 
volgens hem “ontbreken er nog wel 
een aantal frisdranksmaken.” Enfin, 
Jett Rebel geeft aan al veel leuke en 
positieve verhalen te hebben gehoord 
over Reurpop heeft er zelf ook veel 
zin aan. Hij kijkt uit naar ‘een goed 
feestje’ en wil je vragen of je er tij-
dens zijn optreden te gek, met de 
nadruk op gek, uit wil zien. Van veel 
glitters wordt hij extra gemotiveerd, 
dus je weet wat je te doen staat! Daar-
naast is er nog één ding wat hij graag 
alle bezoekers van Reurpop zou wil-
len zeggen: “Kom! En dan kom je ook 
echt,anders zorg ik daar wel voor!”

Rebelse muzikant absolute topper op Reurpop

Jett Rebel: ‘Kom! En dan kom je ook echt, 
anders zorg ik daar wel voor’
Ruurlo - Tussen zijn optredens door maakte 3FM Award winnaar (voor 
Beste Nieuwkomer) Jett Rebel graag wat tijd vrij om zijn verhaal te 
doen voor het Ruurlose muziekfestival Reurpop. Deze rebelse muzi-
kant is van alle markten thuis. Hij zingt zijn eigen platen in, maar wat 
hem écht uniek maakt is dat hij tevens de gehele instrumentale bezet-
ting voor zijn rekening neemt. Zang, drums, bas, keyboard en gitaar, 
Jett Rebel kan en doet het allemaal. Hij heeft een groep ervaren muzi-
kanten om zich heen verzameld waarmee hij ook live op Reurpop de 
sterren van de hemel zal spelen.

Jet Rebel zingt zijn eigen platen in, maar wat hem écht uniek maakt is dat hij tevens de 
gehele instrumentale bezetting voor zijn rekening neemt.
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Marian Merk van de Schilderschool 
Achterhoek is een van de vijf organi-
satoren van Vive la France in Hum-
melo, een groots opgezet cultureel-
toeristisch evenement dat komende 
zomer van 11 t/m 13 juli voor de 
tweede maal wordt gehouden. Met 
een schilderwedstrijd, een kunst- en 
brocantemarkt en een uitgebreid 
programma van activiteiten en op-
tredens in Franse sfeer wist dit meer-
daagse evenement vorig jaar zo’n 
10.000 bezoekers te trekken. Onge-
twijfeld gaat dat dit jaar weer gebeu-
ren, gezien de enthousiaste reacties 
van zowel publiek als deelnemers en 
standhouders.
Naast de kunstmarkt op 12 en 13 
juli coördineert Marian Merk ook 
de schilderwedstrijd. ‘Vorig jaar was 
dit een programmaonderdeel waar 
veel belangstelling voor was, zowel 
van schilders van naam als van men-
sen die schilderen als grote hobby 
hebben. Ook toen was het dorp, de 
omgeving of de sfeer van Hummelo 
het onderwerp en werd er heel bij-
zonder en origineel werk ingeleverd. 
Prachtig om te zien hoe iedereen de 
opdracht op zijn eigen wijze had ge-
interpreteerd. Er waren schilderijen 
bij die modern expressief geschilderd 
waren, maar ook realistisch werk, 
naïeve schilderkunst en impressionis-
tisch werk. Ook dit jaar geven we de 
deelnemers als opdracht mee: ‘Laat 

Hummelo je inspiratie zijn en geef 
dit in beeld of gevoel weer.’ Dat mag 
zowel in olieverf als aquarel, met 
acryl of potlood en zelfs in 3D. En 
ook al heb je nog niet veel ervaring, 
laat dat je er niet van weerhouden 
om mee te doen. De jury, bestaande 
uit Toos van Giersbergen, illustrator 
en tekenlerares; Heidi Otten, grafisch 
ontwerper; Sander Giessen, architect 
en Bennie Jolink, kunstschilder en be-
kend Hummeloër, beoordeelt niet al-
leen op het technisch kunnen, maar 
kijkt ook naar wat een werk mooi en 
uniek maakt.’

In de komende weken kan al gewerkt 
worden aan het doek dat men wil in-
leveren, maar er mag ook plein-air 
geschilderd worden tijdens de Vive 
la France-dagen. Op zondag 13 juli 
om 12.00 uur moet het werk worden 
ingeleverd in de dorpskerk van Hum-
melo. Daar worden alle inzendingen 
geëxposeerd en vindt de jurybeoor-
deling plaats. Het publiek kan zijn 
stem uitbrengen voor de publieks-
prijs. Om 16.00 uur volgt de prijs-
uitreiking. Er zijn prachtige prijzen 
te winnen, beschikbaar gesteld door 
Winsor & Newton, de Kunstburg uit 
Doesburg en de Schilderschool van 
Marian Merk. Uitgebreide informa-
tie over het complete Vive la France-
programma in Hummelo vindt u op: 
www.vive-la-france.nl

Schilderwedstrijd met 
Hummelo als onderwerp

Hummelo - Is schilderen jouw grote passie en denk je in Hummelo of 
de natuur rond dit Achterhoekse dorp de nodige inspiratie te vinden? 
Doe dan mee aan de schilderwedstrijd die is georganiseerd in het ka-
der van het evenement Vive la France. De wedstrijd staat open voor 
zowel amateurs als professionele schilders. Alle benodigde informatie 
voor aanmelding is te vinden op de website vive-la-france.nl.

In het bijzonder Monique Wolbert, 
burgemeester Henk Aalderink, raads-
leden en Jan Hagenbeek van het Baro-
kensemble dat een concert verzorgde 
op de zondagmiddag. Zij bedankte 
haar medewerkgroepsleden voor al 
hun werk en de mensen van de kerk, 
waardoor de opening in deze fraaie 
locatie kon plaatsvinden. Kunst in 
de Kerk? “Ja. In de bijbel staat dat 
de Heere de ‘wijsheid’ heeft gelegd 
in het hart van allen die ‘wijs’ en 
‘kunstvaardig’ zijn. De kerk is de lo-

catie voor ontmoeting.” Marjo Groen, 
Teun Anders, Ria Lusink en Aaf Ren-
kema vertelden boeiend over hoe zij 
op hun ontwerp gekomen zijn, welke 
materialen ze gekozen hadden en de 
totstandkoming van hun werk.

Met een drankje in de hand gaf voor-
zitter van de Stichting Kunst en Cul-
tuur Ad Borest het startsein door een 

toast uit te brengen aan deze achtste
editie van de Kunst10daagse. Kunste-
nares/zangeres Monique Wolbert en
pianist Harald Haverkorn zorgden
voor de muzikale omlijsting van het
gezellig samenzijn. 

De Kunst10daagse is t/m zondag 1
juni 2014. De locaties zijn geopend 
tussen 11.00 en 17.00 uur.

Kunst10daagse officieel geopend
Hummelo - Donderdagavond 
22 mei was het zover. De Kunst-
10daagse Bronckhorst werd offi-
cieel geopend in het kerkje van 
Hummelo. De aanwezige kun-
stenaars en andere genodigden 
werden bij binnenkomst harte-
lijk begroet door de werkgroep-
leden. De aanwezige kunstenaars 
en hun partner, bestuurleden 
en genodigden werden welkom 
geheten door Liesbeth Mulder, 
coördinator van de werkgroep 
Kunst10daagse.

De Rotary Zelhem-Bronckhorst be-
staat nu bijna vijf jaar en heeft 24 
leden uit de regio, met elk een uniek 
beroep binnen de serviceclub. Binnen 
de club zijn verschillende werkgroe-
pen die hun eigen taak hebben, zo-
als onder andere het organiseren van 
de Kerstmarkt Zelhem, Jeugdzaken, 
Water en een Wijn en Spijs Event in 
Wolfersveen. Gasten werden tegen 
betaling uitgenodigd in Restaurant 
Wolfersveen, de thuishaven van deze 
Rotaryclub.

Het project ShelterBox, de noodtent 
die helemaal compleet is en waar een 
gezin in kan wonen in een rampge-
bied, is een internationaal doel. Elke 
afdeling in de wereld heeft er een die 
kan worden ingezet. Deze club heeft 
er al een in Libanon en de Filippijnen. 

Elke keer als Rotary Zelhem-Bronck-
horst een actie organiseert, is het 
voor een ander, kleiner doel. Eerder 
kreeg bijvoorbeeld de voedselbank, 
de Bleijke en het Boelekeerlspad een 
cheque, maar ze nemen ook deel aan 
NLdoet. Diva Dichtbij, in Nederland 
zijn er acht diva’s en twee divo’s, 

treden op bij de meest kwetsbare 
mensen in bijvoorbeeld verpleeg-
huizen. De optredens vinden plaats 
in de huiskamers zonder tafels, bij 
voorkeur met de familie en man-
telzorgers van de mensen erbij. De 
diva’s geven volledige aandacht aan 
hun publiek. Het brengt muziek en 
emotie, wat een meerwaarde is van 

de optredens. Op 11 april werd het
Wijn en Spijs Event georganiseerd 
voor Diva Dichtbij. De opbrengst zou
worden besteed aan een optreden bij
De Zonnekamp. De opbrengst van de
avond was echter voldoende om twee
optredens te kunnen laten plaatsvin-
den. Het tweede optreden wordt op
een later moment bekend gemaakt.

Rotary Zelhem-Bronckhorst biedt cheque 
aan Diva Dichtbij
Hummelo - Donderdag 22 mei 
ontvingen Pieternel van Amels-
foort, Alice Helmink-Minkhorst 
en Susan Ritzen van Diva Dichtbij 
een cheque van Ap Meulenveld en 
Marina Snuverink van Rotary Zel-
hem-Bronckhorst. Hiermee kun-
nen de Diva’s twee optredens ver-
zorgen. Eén daarvan is al gepland 
bij De Zonnekamp in Zelhem.

De Rotary Zelhem-Bronckhorst biedt de cheque aan Diva Dichtbij.

Op het terras zal dit jaar een Oosten-
rijkse Stube verschijnen waar voor dit 
evenement toepasselijke etenswaren 
verkrijgbaar zullen zijn. Na de voor-
zichtige start van vorig jaar zal dit 
jaar de grote feesttent (675 m2) ver-
der worden aangekleed waardoor het 
Alpenlanden gevoel nog beter naar 
voren wordt gehaald. Ook de bezoe-
kers kunnen hier aan mee werken 
door zoveel mogelijk in Tiroler kle-
ding te verschijnen. Aan de muziek 
zal het in ieder geval niet liggen, een 
keur aan artiesten zal die middag op-
treden. 
Het festijn wordt om 12.30 uur ge-

opend door DJ Alphons der Almdud-
ler, die tot de officiële opening van de 
middag de aanwezigen al vast iets zal 
voorverwarmen. Om 13.00 uur zal 
het eerste vat Weizen bier naar “bin-
nen worden geblazen” door de mu-
zikanten van Muziekvereniging De 
Eendracht uit Hummelo. Alvorens 
het eerste vat kan worden aangesla-
gen zullen eerst de bielemannen van 
Schuttersgilde St. Jan uit Keijenborg 
de weg vrij moeten hakken! Daarna 
zal het eerste bier uit de tapkraan 
vloeien en kan er geproost worden op 
het welslagen van het Weissenbrink 
Wein & Bier Fest 2014. 

Vanaf dat moment treden op het mu-
zikale duo Peter en Claudia, gevolgd 
door de jonge en enthousiaste mu-
ziekkanten van Tirol Sound. Dit trio 
speelt naast eigen werk veel num-
mers van de Zillertaler Schurzenja-
ger, Die Klostertaler en Trio Alpin. Zij 
zullen deze middag zelfs 3 optredens 
verzorgen. Harmonicaspeler en zan-
ger Ruud Appelhof zal daarna het 
podium bestijgen en zijn muzikale 
kunsten vertonen. Ruud behaalde 
in 2005 tijdens de Wereldkampioen-
schappen harmonicaspelen een zeer 
verdienstelijke 11e plaats. Inmiddels 
heeft hij 2 CD’s uitgebracht, waarvan 
de laatste met de titel “Dampfende 
Fingers” precies weergeeft wat we 
van hem mogen verwachten. Ruud 
zal nummers spelen van o.a. Marc 
Pircher en de Grubtaler. Vanzelfspre-
kend kan ook Peter Borkes, afkom-
stig uit Stokkum, niet ontbreken. 
Peter, nu nog drummer van de band 
Kaliber, breekt op dit moment inter-
nationaal door als vertolker van het 
Duitse lied en schuwt het zingen van 

bekende Schlagers absoluut niet. Bin-
nenkort zal Peter zijn drumstokjes in 
de wilgen hangen en zich helemaal 
storten op zijn solocarrière. Peter 
heeft voor het Weissenbrink Wein 
& Bier Fest extra nummers ingestu-
deerd en komt misschien zelfs met 
een speciaal voor deze middag ge-
componeerd lied! Zijn optredens zul-
len zorgen voor een hoog après-ski 
gehalte! Ook Claudia Ansel, zangeres 
uit het Limburgse Eygelshoven, zal 
dit jaar niet ontbreken. Claudia was 
vorig jaar één van de uitsmijters van 
het feest en zal nummers ten gehore 
brengen van o.a. Andrea Berg (Du 
hast mich Tausend mal belogen) en 
Marianne Rosenberg (Ich bin wie Du). 
Ook een eigen versie van het bekende 
“Heidi” zal niet ontbreken. Claudia 
heeft inmiddels ook haar eerste ei-
gen CD uitgebracht. De Tiroler Teufel 
(Christian van Os en Roy Stekhuizen) 
zijn ook van de partij. Zij speelden 
eerder in bekende bands als de Pale-
miger Spatzen en de Anseltaler. Hun 
passie is muziek, muziek en nog eens 

muziek en van ieder optreden ma-
ken zij weer een feest. Het muzikale
programma zal duren van ongeveer 
13.00 tot 17.30 uur, en na de grote fi-
nale zal Alphons der Almdudler nog
zo’n anderhalf uur door gaan en het
feest langzaam tot zijn einde bren-
gen! 
Het feestterrein wordt om 12.00 uur
geopend, waarbij er een beperkt aan-
tal tafels beschikbaar zijn om aan te
gaan zitten. Meer dan de helft van 
het vloeroppervlak is bedoeld als
staanplaats, om een dansje te maken
of de polonaise te lopen! Kaarten kos-
ten in de voorverkoop € 12,50, bij de
ingang van het feestterrein wordt € 
2,50 meer gerekend. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij Café De Tol, de ves-
tigingen van Bonvrie in Zelhem en 
Hengelo en bij Rijwielhandel Seegers
in Drempt. Voor de laatste informatie
kunt u terecht op de website www.
cafedetol.nl of op Facebook. Like hier
het Weissenbrink Wein & Bier Fest!
“Das Weissenbrink Wein & Bier Fest
2014, das wird wieder Toll !”

Wittebrink klaar voor Weissenbrink Wein & Bier Fest
Zelhem - De bevolking van de Wittebrink en omgeving is klaar voor 
het tweede Weissenbrink Wein & Bier Fest dat op zondag 1 juni wordt 
georganiseerd bij het episch centrum van de Wittebrink, eet- en mu-
ziekcafé De Tol. Eén dag per jaar wordt de Wittebrink omgedoopt in 
Weissenbrink en omgetoverd worden in  Duits/Oostenrijkse sferen, 
waarbij er Duitstalige muziek klinkt uit de grote feesttent die op de 
parkeerplaats van Café De Tol zal verrijzen. Ook het aangrenzende 
terras en de veranda van het café zullen bij het terrein worden betrok-
ken, waardoor er een “gemutliche” sfeer ontstaat, waar een ieder zich 
welkom zal voelen.
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EvaSchuurman
Column

Nooit eerder rook en zag ik zoveel poep als 
in de Achterhoek, het aroma bereikt mij bij 
bepaalde windstanden al tijdens het ontwa-
ken. Mocht ik tegen de lunch nog nergens 
iets geroken hebben, dan verwacht ik de 
geur tegen de avond. 
Poep is onderdeel van het leven geworden.
Nu is dat bij de meeste mensen met een 
gezonde stoelgang het geval, maar ik be-
doel hiermee dat de walm van welke soort 
dan ook nu vertrouwd is.

Mijn kinderen spreek ik inmiddels zelfs aan 
met ‘drol’ en elke variant daarop: ‘Drollie, 
drolletje’. En hier en daar weleens ‘poepje’ 
of ‘scheet’. Het was dan ook niet verwon-
derlijk dat de eerste spreekbeurt van de 
oudste over (jawel) poep ging. Voor de 
gelegenheid droeg ze een bruine trui en 
ze ging gewapend met meerdere bakjes 
uitwerpselen naar school. 
De juf – ongetwijfeld opgegroeid met het 
bouquet van deze streek – liet de kinderen 
vervolgens ruiken aan de honden-, paar-
den- en kippenpoep. De voorkeuren bleken 
verschillend, maar het parfum van de kip-
penpoep kwam toch als allersmerigst uit de 
bus.

Bij het meegeven van de bakjes met inhoud 
had ik geen seconde rekening gehouden 
met de ‘wij-mogen-hieraan-ruiken-en-daar-
na-oordelen-optie’ maar ik was hierover 
verrassend in mijn sas. De spreekbeurt 
werd afgesloten met dit vierregelig versje 
van de hand van moeder:
‘Je bent een poepje, scheetje, drol.
 Ik heb er echt mijn buik van vol.
 Maar wees niet bang als ik ga bukken,
 ik zal op jou een kusje drukken’

Al met al was het een winderig succes.

Overigens vult niet alleen het meegewaaid 
vermoeden van poep onze dagen op, ook 
de aanwezigheid van het goedje is aan-

zienlijk toegenomen. Waar ik bijvoorbeeld 
eerder bij het vermoeden van poepzolen 
eerst de kinderen controleerde, steek ik nu 
meteen zelf mijn hak naar achter. Zodat 
ik daarna over mijn schouder kijkend mijn 
eigen zolen kan inspecteren. Laatst vond 
ik mijzelf weer ouderwets met een stokje 
terug. Zijwaarts zittend in de auto met het 
portier op standje ‘doorluchten’, de ergste 
schade herstellend alvorens ik de super-
markt binnenging. De impuls mijn schoe-
nen naast de winkelmandjes te plaatsen 
en daarna verder te lopen heb ik kunnen 
bedwingen. Zo erg schijn ik dus nog niet 
ingeburgerd te zijn.
Nooit eerder zag ik zoveel schoenen bij 
deuren staan en zoveel volwassenen op 
sokken lopen. Bij een bezoekje aan het 
gemeentehuis bekeek ik zelfs eens glunde-
rend een paar klompen naast de deur en 
even later een boer op sokken bij de balie.

Het is een welgemanierdheid die vast en 
zeker ontstaan is uit hygiënische overwe-
gingen maar die met recht comfortabel 
genoemd kan worden. Probeer maar eens 
op je sokken door een openbaar gebouw 
te lopen. Het is een aangename en bevrij-
dende aanrader. Het maakt iets kinderlijks 
in je los, iets van ‘lekker puh’ en ‘sliep uit’. 
Aan lopen op je sokken zit iets dat oprecht 
is. Het is geruisloos en zachtaardig. Er zit 
geen luchtje aan. Of ja, figuurlijk dan.

Mijn advies is trouwens wel om tijdens 
het betreden van het openbare toilet het 
schoeisel toch weer even aan te doen. Je 
weet tenslotte nooit welke restjes er door 
de stof heen in je tenen bijten. Het is een 
vrijblijvend advies hoor, doe vooral wat 
u zelf het beste lijkt. Het zijn tenslotte uw 
voeten. Ik vind alles goed en haal nergens 
mijn neus meer voor op. En waai zodoende 
tevree, met alle winden mee.

www.evaschuurman.nl

Bruine trui

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. Ze verhuisde 
zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de gemeente Bronckhorst. Eva kwam 
en zag en hoopt de Achterhoek met deze tweewekelijkse column ook voor zich te win-
nen.

Deze dag bij de Dunsborger molen op 
Hemelvaartsdag, groeide uit naar een 
jaarlijkse feestdag van de Markegeno-
ten tot de Muldersfluite. In 1553 wa-
ren er zo’n 90 erven die roggebrood 
moesten leveren. Ook dit jaar leveren 
een groot aantal cijnsplichtige erven 
hun roggebrood weer volgens tra-
ditie bij de Muldersfluite. Het batig 
saldo van de verkoop bij opbod van 
deze broden is voor de voedselbank 
in Zelhem. De feestelijke activitei-
ten rondom de Muldersfluite starten 
om 12.00 uur en de Historische rog-
gebroodweging begint om ca. 14.00 
uur.

Wilt u reageren op het verhaal achter 
deze foto, hebt u aanvulling over eer-
der geplaatste foto’s of zelf nog oude 
foto’s met eventueel een mooi ver-

haal, neem dan via het e-mailadres: 
oudzelhem@gmail.com contact op 
met de internetgroep van www.oud-
zelhem.nl. Dit kan ook per telefoon. 

Belt u met Harry Somsen, tel. 0314-
621011, of Willem Hartemink, tel. 
0314-623686.

Roggebroodweging Muldersfluite
Hengelo/Zelhem - Sinds 1529, 
mogelijk nog veel eerder, moch-
ten de bewoners van de toenma-
lige Markegronden het Gooy en 
Dunsborg op de Zellemmer- Hat-
temermarke, plaggensteken op 
voorwaarde, dat ze jaarlijks rond 
Hemelvaartsdag roggebrood le-
verden van minstens 22 pond bij 
de Dunsborger molen, bestemd 
voor de armen in de gemeente.

Het nawegen van de grootste broden in 1946 wat destijds binnen gebeurde. Nu is het 
buiten en voor iedereen te volgen.

Zo moeten de biggetjes natuurlijk 
hun brokjes krijgen, de cavia’s hun 
speciale vitamine C brokjes en de 
ezels hun ontbijt en dan nog de rest 
van de dieren. Als de kinderen om 
10.00 uur komen dan krijgen ze al-
lemaal wat te doen zodat iedereen de 
dieren eten kan geven. Het zal dan 
ook zeker een feestje worden voor 

alle dieren op de kinderboerderij. Na-
dat de dieren hun ontbijt hebben ge-
had is de mogelijkheid om het mooie 
Bekveldse coulisselandschap te ver-
kennen per fiets (zelf fiets meene-
men, routebeschrijving krijg je mee). 
Het is een tocht van ongeveer  14 km 
dus ook goed te doen voor de kinde-
ren.  Na de fietstocht  kan er nog lek-

ker worden uitgerust onder de grote 
notenboom.

Denk je na het voeren van de dieren 
het is goed zo. Dan kunnen de kin-
deren nog lekker spelen in de grote 
speelweide en skelterbaan of de ko-
nijntjes aaien of ezels borstelen ter-
wijl de ouders zich tegoed kunnen 
doen aan een welverdiende kop kof-
fie met huisgemaakt cake. Mooier 
kun je de dag toch niet beginnen? 
Ontdek het zelf bij kinderboerderij 
Feltsigt aan de Bekveldseweg 5 te 
Bekveld. Info: www.feltsigt.nl of face-
book van Feltsigt.

Hemelvaartontbijt voor de dieren van 
kinderboerderij Feltsigt
Bekveld - Op Hemelvaartsdag 29 mei om 10.00 uur mogen alle kinde-
ren komen om mee te helpen met het ontbijt te maken voor de dieren. 
Nou zul je denken: wat moet daar nou aan klaargemaakt worden? Het 
zal je misschien verbazen maar echt alle dieren krijgen apart voer dus 
dat is best een hele klus. Daarom zal de boerin het ook zo fijn vinden 
als de kinderen komen helpen.

Alle historische archieven van het 
Waterschap en haar rechtsvoor-
gangers zijn digitaal toegankelijk 
gemaakt en de inventarissen zijn te 
raadplegen via de website van het 
Erfgoedcentrum www.ecal.nu en 
via www.archieven.nl. Het water-
schapsarchief omvat niet alleen de 
Achterhoek, Liemers en Graafschap 
maar ook de oostelijke randen van 
de Veluwe en de Overbetuwe. Het 
archief gaat terug tot de 17e eeuw 
en bevat naast een omvangrijk kaar-
tenbestand, documenten over wa-
terbeheer, -erfgoed en -kunstwerken 
als bruggen, sluizen, watermolens, 
stuwen en gemalen. Het Waterschap 
heeft een speciale Watererfgoed site 

die via www.wrij.nl te raadplegen is. 
De archieven van het Waterschap 
blijven in het gebouw van het Water-
schap. 
Het publiek kan de archieven inzien 
op de studiezaal van het Erfgoedcen-
trum Achterhoek en Liemers aan de 
IJsselkade 13 te Doetinchem. Men 

dient de stukken vooraf te reserve-
ren. Dit kan via www.ecal.nu of op de 
studiezaal van het Erfgoedcentrum. 
Deze is geopend op di. t/m vr. van 
09.00 - 16.30 uur. De gereserveerde 
stukken zullen ongeveer een week 
na aanvraag op de studiezaal zijn in 
te zien.

Waterschap Rijn en IJssel draagt 
archiefbeheer over
Regio - Per 1 juni 2014 gaat het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers de historische archieven 
van het Waterschap Rijn en IJssel 
beheren. Op 23 mei is de dienst-
verleningsovereenkomst tussen 
beide instanties getekend door 
heemraad Els Rutting en Hein 
Bloemen, de voorzitter van het 
bestuur van het Erfgoedcentrum. 
Vanaf deze datum is de directeur 
van het Erfgoedcentrum, Femia 
Siero, tevens waterschapsarchi-
varis.

Op maandag 2 juni zal de heer Jaap 
van Gijssel van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Hengelo mee-

werken aan dit programma. Pastoor 
F.G.C. M. Hogenelst uit Keijenborg zal 
op maandag 9 juni ( 2e pinksterdag) 
een pinkster-overdenking houden. 
Op maandag 16 juni is er bijdrage te 
verwachten van Ds. Aleida Blanken 
van de Protestantse gemeente Hen-
gelo.
Het programma De Muzikale Ont-
moeting wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 

uitgezonden via  Radio Ideaal. Na 
de uitzending kunnen er van 20.00 
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale 
verzoekjes aangevraagd worden voor 
de daarop volgende week, via het tel. 
nummer van de studio :0314-624002 . 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel  Oost-Gelderland: FM 
91.1 of  94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:  
www.ideaal.org.

Kerk en radio
Regio - In het interkerkelijke pro-
gramma “De Muzikale Ontmoe-
ting“ bij Radio Ideaal zijn voor 
de komende uitzendingen weer 
studiogasten uitgenodigd.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
De duiven van PV De IJsselbode Steen-
deren vlogen op zaterdag 24 mei de 
eerste dagfond vlucht, vanaf Gien (ca 
550 km). De duiven werden gelost 
bij mooi zonnig weer om 8.40 uur. 
De snelste duif werd geklokt door P. 
Hendriks om 14.33 uur. Uitslag: 1-3-
7-10 P. Hendriks, 2. Ria Luesink, 4-5 
G. Kelderman, 6-9 H. Hulshof, 8. H. 
Dieks. Tevens werd en gevlogen vanaf 
St. Quentin, de duiven werden gelost 
om 11.20 uur. De snelste duif werd 
geklokt door G. Kelderman om 14.29 
uur. Uitslag: 1. G. Kelderman, 2-4-9 
H. Hulshof, 3-7-8 P. Hendriks, 5-6 H. 
Dieks, 10. Ria Luesink.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Zaterdag 24 mei stond Quiévrain, 
ca. 256 km op het programma. De 
duiven werden gelost om 10:30 uur. 
Snelheid windende duif ca. 105 km 
per uur. Uitslag: 1-2-5-6-7-8 A. Kam-
perman, 3 J. Wassink, 4 W. Massen, 9 
Comb. Menkhorst, 10 H. Niesink.

PV VORDEN 
Dit weekend stonden er twee vluch-
ten op het programma. De eendaagse 
fondvlucht vanuit Lorris had een 
afstand van 540 km, snelheid was 
bijna 100 km/uur . Uitslag: 1-4 Ash-

ley Eijkelkamp, 2 D.J. Gotink, 3 Th.J
Berentsen, 5-6-7 H.B.M Hoksbergen, 8
Ronny de Beus, 9 Marc Tiemessen, 10
H. Stokkink. Afstand Vitessevlucht
Quievrain 265 km, behaalde snelheid
100 km/uur. Uitslag: 1-2 Th.J. Berent-
sen, 3 Martijn Schuerink, 4-5-9 Marc
Tiemessen, 6-8 Comb Meijer en Zn, 
7 G.R.R Schipper, 10 Ashley Eijkel-
kamp.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD
In Venlo werden op 20 mei 9.00 uur
54 duiven gelost. Uitslag: 1 Comb.
Borneman 09.56.52, 4 J. Teunissen
10.01.48, 18 R. Koers 10.14.04. Zater-
dag 24 mei vlogen 90 duiven vanuit
Quievrain. Ze werden gelost om 10.30
uur. Uitslag: 1 L Te Stroet 13.03.15,
2 C. Te Stroet 13.05.30, 7 R. Koers 
13.12.43, 8 A.H.J. Peters 13.13.24,
10 G. Duitshof 13.15.07, 17 E. Koers
13.18.26, 19 J. Teunissen 13.19.43,
25 Comb.Borneman 13.23.31. Tevens
werd gevlogen vanaf Lorris. De 48 
duiven werden gelost om 8.30 uur.
Uitslag: Uitslag: 1 R. Koers 13.58.49,
2 A.H.J. Peters 14.09.38, 4 C. Te Stroet
14.22.56, 5 E. Koers 14.23.39, 7 G.
Duitshof 14.24.10, 14 Brom en Brom
14.43.18.

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten 20 en 24 mei van de vier
duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit
Steenderen, PV De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller
Hengelo Gld.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten omheiningen, afrasteringen, 
schuttingen en nog veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers.
Reparatie van alle merken trailers

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

PBB bezorgdienst
PBB bezorgdienst
Burg.Langmanweg 14
7021BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax.0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

ook een leuke bijverdienste ?

voor de dinsdag / woensdag zoeken wij nog 
bezorgers in het verspreidings gebied van 
deze krant.

Constructie BV
Het vervaardigen van stalen constructies en installaties is werk met een zeer uiteenlopend karakter. 
Geen constructie of installatie is hetzelfde. Ook in de procedures kunnen grote verschillen ontstaan. 
In de ene situatie dienen er alleen onderdelen geleverd te worden, in andere situaties wordt de con-
structie/installatie compleet vanaf ruwe schets tot aan gedetailleerd ontwerp door ons gerealiseerd. 
Wij zijn actief in meerdere branches, waaronder:

De afdeling Constructie BV is per direct op zoek naar een

MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU

Wat zijn de werkzaamheden?
- Projectbegeleiding
- Verwerken van orders 
- Offline programmeren Valk lasrobot installatie
- Ontwerpen van opnames en lasmallen voor de lasrobot

Wat vragen we van je?
- HBO opleiding werktuigbouwkunde
- Commerciële instelling
- Organisatorische kwaliteiten
- Besluitvaardigheid en de wil om verantwoording te dragen
- Woonachtig in de regio
- Engineeren in ons 3-d tekenpakket Inventor

Kandidaten die kennis hebben van het bedrijfsbeheer programma ISAH en ervaring hebben in een 
soortgelijke functie genieten de voorkeur.

Ook zoekt onze afdeling Constructie nog een

KWALITEITSCONTROLEUR/WAARNEMEND WERKPLAATSCHEF

Wat zijn de werkzaamheden?
- Bewaken van de kwaliteit van het productieproces door middel van het nemen van steekproeven 

en zonodig adviseren ten aanzien van te nemen maatregelen
- Bieden van ondersteuning aan medewerkers tijdens het productieproces bij controles en metingen 
- Uitvoeren van de eindcontrole van de producten 
- Vervangende of ondersteunende taken overnemen bij afwezigheid van de werkplaatschef
- Voeren van overleg met de werkvoorbereiding en productieafdeling

Wat vragen we van je?
- MBO Werktuigbouwkunde
- Ervaring in metaalproductie en in kwaliteitscontrole
- Beschikking hebben over een signalerend en oplossend vermogen. 
- Communicatief vaardig
- Zelfstandigheid

Kandidaten die kennis hebben van de productie van landbouwmachines en ervaring hebben in het 
MIG/MAG lasproces en in een soortgelijke functie genieten de voorkeur.

Sollicitaties kun je per brief of per mail verzenden aan:

Staja-Groep
t.a.v. Judith Overkemping
Molenenk 4 
7255 AX Hengelo (Gld.)
j.overkemping@staja.nl Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Vacatures In Contact

Marketing medewerker met SEO 
 ervaring m/v

Ben jij een gedreven marketing professional met uit-
stekende kennis van SEO?

Functieomschrijving
Voor een technisch bedrijf in de regio Lochem zijn wij op 
zoek naar een initiatiefrijke marketingmedewerker die 
het leuk vindt om actief mee te denken met beleid en 
acties voor de klant. Daarnaast hoort het website beheer 
inclusief SEO en het inzetten van campagnes met Google 
Adwords tot je takenpakket. Het betreft een zeer zelfstan-
dige functie met ruimte voor eigen inbreng. De website 
is voor meerdere landen ingericht waardoor je ook in 
meerdere talen werkt.

Meewerkend Voorman m/v

Ben jij de meewerkend voorman met ambities die op 
zoek is naar een veelzijdige baan in de omgeving van 
Haaksbergen?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de continu-
iteit en het rendement in de productie. Je bent de scha-
kel tussen de productie en het kantoor. Je controleert, 
beheert en voert productie gerelateerde administratieve 
handelingen uit waaronder voorraadbeheer en in- en 
uitgaande goederen. Je geeft leiding aan drie collega’s 
en weet hen te motiveren, inspireren en aan te sturen. 
Daarnaast weet je je prioriteiten te stellen en toon je initia-
tief. Het betreft een veelzijdige functie met een grote mate 
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, er is ruimte 
om mee te denken over de bedrijfsvoering en je dient 
beslissingen te nemen naar eigen inzicht. Daarnaast is 
het belangrijk dat je technisch goed onderlegd bent, je 
sleutelt zelfstandig aan machines en je bouwt ze om met 
als doel de productiviteit te verhogen. Je onderzoekt de 
processen en je brengt verbeteringen en veranderingen 
aan waar nodig. En uiteraard werk je mee in de productie.

Assemblagemedewerker m/v

Ben jij mechanisch goed onderlegd?

Functieomschrijving
In deze functie is het belangrijk dat je tekening/ werkin-
structies kunt lezen en de onderdelen kunt monteren aan 
de hand van deze tekeningen. Daarnaast heb je ervaring 
met het voormonteren en aftesten van mechanische 
samenstellingen, er is een grote diversiteit aan producten, 
materialen en werkzaamheden. Je overlegt met je team-
leider bij problemen en komt met voorstellen om deze op 
te lossen.

Websitebouwer m/v

Heb jij kennis van het bouwen van websites en ben jij 
op projectbasis beschikbaar?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn we op zoek naar een 
Websitebouwer die op projectbasis beschikbaar is. 
Het betreft een project waarbij je een nieuwe website 
gaat bouwen. Het is dan ook belangrijk dat je in ieder 
geval kennis hebt van HTML, PHP, Magento/Wordpress, 
Javascript. Daarnaast kan je werken met Adobe Suite en 
het Office pakket. Tevens is het belangrijk dat je kennis 
hebt van een 3D tekenpakket, zoals Autocad of een ander 
cad programma. Het project zal ongeveer 6 maanden 
gaan duren.

Lasser/ Hechter m/v

Ben jij een lasser MIG/MAG op 
minimaal niveau 2 en kan jij vol-
ledig zelfstandig van tekening 
werken?

Functieomschrijving
In deze functie ga je constructies 
hechten en aflassen. Het is hier-
voor belangrijk dat je ervaring hebt 
met onder- en bovenhands lassen. 
Tevens is het belangrijk dat je lange 
lassen kunt leggen.

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl. 

Boek nu voor uw leukste zomer!

www.reisburoavanti.nl

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066



* Barista, een specialist in het zetten van verschillende soorten koffi  e en Latte-Art technieken.


