
Jopie Wullink en Henk Groenendal voor de VVV winkel Vorden. Foto: Liesbeth Spaansen

Kennis over toerisme van Jopie Wullink 
gaat niet verloren
Van VVV naar TPV
BRONCKHORST/VORDEN - Ander-
maal wordt de VVV Bronckhorst 
gereorganiseerd. Nadat al eerder 
de administratieve werkzaam-
heden werden overgedragen 
aan vrijwilligers, moet nu ook 
afscheid worden genomen van 
coördinator Jopie Wullink. Vrij-
williger Henk Groenendal neemt 
de coördinerende rol voor de 
winkelvrijwilligers op zich en 
andere taken gaan naar het be-
stuur en het Toeristisch Platform 
Vorden.

Door Liesbeth Spaansen

Op donderdag 23 juni neemt Jo-
pie Wullink na 25 jaar afscheid 
van de VVV Bronckhorst, Vorden. 
Haar vertrek is geen eigen keus. 
Het ophanden zijnde ontslag, dat 
ook reeds op de algemene leden-
vergadering bekend is gemaakt, is 
noodzakelijk omdat het financieel 

niet mogelijk is om personeel in 
dienst te houden. Tegelijkertijd is 
het goede nieuws dat Henk bereid 
is gevonden om de coördinatie 
voor de winkel op zich te nemen.

Henk Groenendal is nu een klein 
jaar als vrijwilliger bij de VVV win-
kel in Vorden aan de slag en weet 
dat hij een uitdaging aangaat. “Ik 
heb van toerisme de kennis niet”, 
zegt hij duidelijk. Er komt nog bij 
dat naast de reorganisatie van de 
VVV ook het Toeristisch Platform 
Vorden (TPV) is ontstaan. “We 
hebben Jopie gevraagd of zij als 
vrijwilliger in het toeristisch plat-
form zitting wil hebben.”
Jopie Wullink weet van de VVV 
organisatie juist heel veel af en 
zal deze kennis meenemen. “Daar 
zijn wij heel blij mee, want dat 
betekent dat haar kennis niet ver-
loren gaat”, is Henk duidelijk. “Je 
kunt eigenlijk zien dat de VVV de 
winkel bestiert. Dat betekent dat 
wij alle informatie die er is, uit-
dragen aan de toeristen. Maar wij 
nemen geen initiatieven om iets 
te bedenken, zoals nieuwe routes 
of nieuwe arrangementen voor 
de toeristen. Dat soort zaken zijn 

overgedragen aan het TPV. Het 
uitgangspunt blijft om Vorden 
weer te laten bruisen.” Met de ge-
meentelijke herindeling was het 
tevens de opzet om één VVV voor 
heel Bronckhorst te hebben en dat 
de toeristische platforms zouden 
plaatsnemen in het VVV bestuur. 
Gezamenlijk zou worden geke-
ken hoe de VVV Bronckhorst zou 
kunnen functioneren. “Er zijn veel 
mooie projecten voor Bronckhorst 
uitgevoerd waarin burgemeester 
Aalderink samen met VVV direc-
teur Rick Hulshof een positieve rol 
hebben vervuld. Met het verdwij-
nen van het Achterhoeks Bureau 
voor Toerisme en de oprichting 
van Stichting Achterhoek Toeris-
me werden posities weer anders”, 
vertelt Jopie. Henk vult aan: “Een 
van de belangrijkste dingen die er 
ook de oorzaak van zijn dat Jopie 
niet meer hier aanwezig kan zijn, 
is het feit dat de subsidiekraan 
voor de VVV is dichtgedraaid. 
De subsidies gaan allemaal naar 
Stichting Achterhoek Toerisme 
voor het ontwikkelen van activitei-
ten voor Bronckhorst.” Het voort-
bestaan van de VVV winkel in Vor-
den is nu alleen te realiseren met 

de vrijwilligers. Henk: “Natuurlijk 
hebben we nog wel inkomsten 
vanuit de verkoop van de artikelen 
uit de winkel en inkomsten vanuit 
het lidmaatschap van de leden van 
de VVV.”
Jopie weet dat er een spannende 
tijd aanbreekt. “De vraag is: Heb je 
een VVV nodig? Ik denk van wel. 
We kunnen de 9000 baliehande-
lingen niet wegpoetsen, dat bete-
kent een kleine 20.000 mensen in 
de winkel. Behalve dat de toeristen 
uit heel Bronckhorst in de winkel 
komen zijn het ook de vele toeris-
ten die rondom Vorden verblijven, 
die de winkel weten te vinden. Het 
belang om even een winkel in te 
gaan wordt weer groter, want de 
mensen willen het persoonlijke 
verhaal horen.

Op dit moment worden er nieu-
we vrijwilligers gevraagd voor de 
winkel in Vorden. “Mijn doelstel-
ling is om naar twintig mensen te 
gaan, ik heb er nu veertien”, vertelt 
Henk. “Er hebben nu al vijf men-
sen gereageerd op onze adverten-
tie.” Gekeken wordt naar de mo-
gelijkheden om de openingstijden 
van de winkel te verruimen.

Na goed overleg is met wederzijds 
goedvinden besloten om afscheid 
te nemen van Jopie. “Maar het is 
nooit leuk”, benadrukt Henk. Jopie 
gaat als adviserend bestuurslid in 
het TPV plaatsnemen. “Mijn hart 
ligt toch bij het toerisme. Ik heb 
het altijd met heel veel plezier ge-
daan. Ik ga op een plezierige ma-
nier weg en wil mijn kennis wel bij 
het toeristisch platform inzetten.”

 

Fietsvierdaagse 
Jong Gelre 
Vorden/
Warnsveld
VORDEN/WARNSVELD - Van maan-
dag 4 tot en met donderdag 7 juli 
organiseert Jong Gelre Vorden/
Warnsveld haar jaarlijkse fiets-
vierdaagse. Per avond wordt er 
een route uitgezet van circa 25 
kilometer.

Dit jaar leiden de fietsroutes langs 
de schitterende omgeving Kra-
nenburg, de mooiste plekjes van 
Vorden, de omgeving Wichmond/
Baak en richting het altijd mooie 
Lochem.

U kunt starten tussen 18.30 en 
19.00 vanuit het Dorpscentrum te 
Vorden. Er kan eveneens worden 
gekozen om per avond mee te fiet-
sen, opgeven kan dan op de avond 
zelf. Onderweg wordt er drinken 
en een lekkere versnapering ver-
zorgd. Opgeven voor de gehele 
fietsvierdaagse kan vanaf maan-
dag 4 juli bij de start van de fiets-
vierdaagse.

Voor inlichtingen en inschrijfgeld 
kunt u een e-mail sturen.
   

 ■ info@jong-gelre.nl

Roll over 
Bronckhorst
De regionale afdeling van De 
Zonnebloem organiseerde af-
gelopen weekend Roll Over 
Bronckhorst. Het initiatief 
blijkt een steeds groter succes 
met dit jaar in totaal circa 700 
deelnemers die de mooie om-
geving van Linde, Warnsveld 
en Drempt verkenden.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

West Achterhoek

Een kind dat elke dag  15 minuten wordt voorgelezen, kent op zijn derde jaar twee keer zoveel woorden als een kind dat niet is 
voorgelezen. Door prentenboekentaal breiden kinderen hun woordenschat uit. Daarom promoot de bibliotheek het voorlezen van 
prentenboeken al aan kinderen vanaf 0 jaar. 
De bibliotheek doet meer dan u denkt! 
Check de bieb op facebook.com/BiebNieuws

0573 - 25 17 61

Dinsdag

Jaargang 78



60 jaar getrouwd
 

Op woensdag 22 juni zijn wij 60 jaar getrouwd.
Wie ons hiermee wil feliciteren, is van harte welkom 

op onze receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Locatie: Ontmoetingscentrum Ons Huis,
Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

 

Jan en Mineke 
Eskes - Pelgrum

 
Steintjesweide 61

7255 DS Hengelo Gld

Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie 
herinneringen, hebben we afscheid moeten nemen 

van onze lieve broer, zwager en oom

Jan Hendriksen
echtgenote van Mientje Hendriksen-Weustenenk

 Hengelo:  Reint Weustenenk
 Zutphen:  Gerrie en Jan Lenselink
 Vorden:  Hannie Hendriksen en Volkert Maarseveen
  neven en nichten

24 mei 2016
Oude Varsselseweg 4, Hengelo GLD. 

 

"In liefde losgelaten"

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles
wat zij heeft betekend, moeten wij u tot ons verdriet
mededelen dat van ons is heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma en omi

 Harmina Johanna 
Hendriksen - Wiggerink

- Hermien -
weduwe van B.J. Hendriksen

 

* Warnsveld,
19 mei 1928

 T Doetinchem,
23 mei 2016

 
 
Wim (in herinnering), Addy en Henk
    Femke en Peter
         Teun, Sophie
    Jan Willem en Wendy
         Roos, Willem
 
Gerdy en Ton
 
Jeannette en Gerrit
 
Michel en Suzanne

 
Dank aan Buurtzorg Vorden afd.Veldzicht en Sensire
Den Ooiman voor hun zorg en betrokkenheid voor
onze moeder, schoonmoeder, oma en omi.

 
Correspondentieadres:
Addinkhof 15
7251 VE Vorden

De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

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

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

een mooi, persoonlijk afscheid

kosteloos vastleggen

Hartelijk welkom op zondagavond 5 juni bij de                  

ZANG - EN ONTMOETINGSDIENST 
ACHTERHOEK !
Spreker :   Ds. J. Bakker uit Goor. 
Zang :   “Chr. Koor Ontmoeting , Apeldoorn

Aanvang 19.30 uur  in “De Brink” Stationsplein 12 te Zelhem.
(ingang zaal via de parkeerplaats aan de achterzijde, Industrieweg) 

www.stichtingdeopdracht.nl info:  0314-622878  ( fam. Zemmelink)

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

 Iris Groot Nuelend
 

Geboren op 10 mei 2016

 Wouter, Judith, Mirthe en Esmée 

Wildenborgseweg 1
7244 PV Barchem

Wij stellen met trots voor 
 

 Mads Berend Oonk
Geboren op 23 mei 2016

      Matthijs Oonk
      Carla Vije

Viermarkenweg 9 
7522 LC Enschede

Heden is in alle rust en vrede na een werkzaam leven 
van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, schoonvader en trotse opa

Herman van Gijtenbeek
echtgenoot van 

Antonia Johanna van Gijtenbeek-Gotink

* 4 augustus 1933 † 28 mei 2016

 Warnsveld:  Toos van Gijtenbeek-Gotink

 Oene:  Erna en Johan
     Bianca en Gert-Hein
     Larissa
     Nathalie en Arno

 Warnsveld:  Herman en Erica
     Iris
     Suzet

 Vorden:  Michiel en Daniëlle
     Jasmijn
     Floran
     Vlinder

Lochemseweg 42, 7231 PH Warnsveld.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
op woensdag 1 juni van 19.30 tot 20.30 uur in 
crematorium De Omarming, Voorsterallee 95 te 
Zutphen.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring 
plaatsvinden.

In plaats van bloemen graag een gift voor de 
Alzheimer Stichting, waarvoor een collectebus 
aanwezig zal zijn. 

Met grote verslagenheid hebben wij kennis 

genomen van het overlijden van ons zeer trouwe 

bestuurslid

Rikie Berenpas
 

Vele jaren heeft Rikie als bestuurslid de belangen 

van onze leden in de federatie behartigd en bij 

gedragen aan de organisatie van veel toernooien.

Ook heeft zij samen met Henk bij de Oost Gelderse 

Kegelbond met grote inzet veel werk verzet.

 

Namens het bestuur en leden wensen we Henk 

en verdere familie veel sterkte dit grote verlies te 

dragen.

Bestuur en leden

Kegelclub “de Boggelaar”, 

Warnsveld

 
Bedroefd, maar dankbaar voor al zijn liefde en zorgen
gedurende zijn leven, hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze (schoon)vader en opa

Lambertus Theodorus Maria Meijer
-Lambert-

Bergh,
8 september 1940

     Vorden,
20 mei 2016

                                       
 
Betsie
Marcel & Monique
Daphne, Lynn
Edwin & Karin
Lot, Pien
 

 
Vorden :
Vorden :

 
Vorden :

Correspondentieadres:
Biesterveld 36
7251 VS  Vorden
 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

www.bekoebouw.nl

Eekstraat 2, 6984 AE Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •



Verlichtingsroute, Boh Foi Toch en 
revue ‘Gedonder op zolder’
VORDEN - Buurtschap Linde viert 
dit jaar in september haar 150ste 
editie van haar jaarlijkse Lin-
des Volksfeest met talloze extra 
jubileumactiviteiten. Een 32 ki-
lometer lange verlichtingsroute 
die de gehele buurtschap door-
kruist, een speciaal optreden 
van de populaire Achterhoekse 
dialectband Boh Foi Toch, een 
speciale jubileumrevue met 
als titel ‘Gebolder op zolder’ en 
ook het ‘Keizerschieten’ voor 
alle oud-koningen van de buurt-
schap behoort tot de extra eve-
nementen die van vrijdag 16 tot 
en met zaterdag 24 september 
plaatsvinden. Daarnaast natuur-
lijk ook de vaste onderdelen van 
het feest zoals het traditionele 
vogelschieten, het vogelknup-
pelen, de volks- en kinderspelen 
en de afsluitende feestavond met 
een Top-40 band.

Door Jan Hendriksen

Het jaar 1866 is voor de bevolking 
van Linde een belangrijk jaar ge-
weest. Toen werd namelijk een 
vaandel ingewijd om enige luister 
bij te zetten op de jaarlijks terug-
kerende kermis. Het wordt dan 
gezwaaid voor het koningspaar, 
eventueel genodigden en een ie-
der die het feest komt bezoeken. 
De kermis zelf is al veel ouder dan 
het vaandel. Vroeger waren er in 
de voormalige gemeente Vorden 
namelijk twee kermissen. Eén in 
het dorp en één in de buurtschap 
Linde. Die van Linde vond meestal 
in augustus plaats wanneer de rog-
geoogst was binnengehaald. Het is 
een soort oogstfeest. Vooraf werd er 
een mis opgedragen in de kapel op 
de Kapellebult. Nu vindt het feest al 
vele decennia steevast in het vierde 
weekeinde van september plaats.

Verlichtingsroute
Voor deze speciale 150ste jubileu-
meditie van het Lindes Volksfeest 
zijn er diverse extra commissies 
gevormd die uitvoering geven aan 
de jubileumfestiviteiten. De 150ste 
editie gaat vrijdag- 16 en zater-
dagavond 17 september van start 
met een 32 kilometer lange ver-
lichtingsroute die de gehele buurt-
schap doorkruist. Bijna alle boer-
derijen en woningen zullen in het 
‘licht worden gezet’. En natuurlijk 
zal ook de Lindesche Molen in al 
haar pracht en praal verlicht wor-
den. De respons onder de Lindena-
ren voor deze nieuwe verlichtings-
route is groot: 95 procent van de 
140 panden zullen in de schijnwer-

pers worden gezet. Daarnaast leven 
er diverse ideeën onder de buurt-
bewoners om ‘onderweg’ voor de 
nodige creativiteit en figuratie te 
zorgen.

Boh Foi Toch
Zondag 18 september treedt in de 
feesttent aan de Lindeseweg de 
populaire Achterhoekse dialect-
band Boh Foi Toch op. Normali-
ter vindt er zaterdags en zondags 
voorafgaande aan het Lindes 
Volksfeest een Ouderenmiddag 
en een Fietspuzzeltocht plaats. 
Deze Ouderenmiddag en fiets-
tocht komen dit jaar te vervallen. 
Daarvoor in de plaats een speciaal 
optreden van Boh Foi Toch, met 
in het voorprogramma de broers 
Erik en André Knoef van de Vor-
dense cabaretgroep Hoe?Zo! De 
trouwe bezoekers van de Oude-
renmiddag krijgen wel speciale 
aandacht deze middag. In aan-
loop naar het optreden zal er een 
voorverkoop van kaarten voor de 
buurtbewoners plaatsvinden via 
de zogenaamde intekenlijsten. 
Nadien gaan de toegangskaarten 
in de vrije verkoop.

Revue
Donderdagavond 22 september is 
het tijd voor de revue ‘Gedonder 
op zolder’. Het is inmiddels traditie 
dat tijdens elke lustrumviering er 
een zelfgeschreven revue door de 
Lindenaren op de planken wordt 
gebracht. Zo ook dit jaar. Onder 
leiding van regisseur Henk Broek-
gaarden uit Vorden wordt er mo-
menteel al druk gerepeteerd voor 
de revue die ongetwijfeld weer 
humoristische ‘Lindense’ aspecten 
zal bevatten. Maar over het hoe, 
wat en waarom? Daarover wil een 
van de schrijvers Bastiaan Meije-

rink niets prijsgeven. “Men moet 
maar komen kijken.”

Keizerschieten
Op vrijdagavond 23 september als 
het vogelschieten en vogelgooien 
achter de feesttent plaatsvinden 
vindt er dit jaar ook het Keizer-
schieten voor alle oud-koningen 
van Linde plaats. Hiervoor krijgen 
alle oud-koningen een persoonlijke 
uitnodiging. Voor het eerst vindt er 
voor de jeugd ook het vogelschie-
ten plaats. Zij zullen dan ook op 
een zeer speciale en unieke wijze 
strijden om de titel ‘Jeugdprins’ of 
‘Jeugdprinses’ van Linde. Dit alles 
onder begeleiding van DJ Martin.

Feestavond
De jubileumeditie zal zaterdag 24 
september worden afgesloten met 
de traditionele volks- en kinderspe-
len en met een spetterende feest-
avond in de feesttent met de co-
verband Trigger. Bij de kinder- en 
volksspelen zullen diverse nieuwe 
spelletjes worden geïntroduceerd. 
Zo is men van plan om het aloude 
‘briefposten’ in ere te herstellen.

‘Linde in de draaimölle’
Bij het 125-jarig bestaan van het 
Lindens Volksfeest is er een boek 
uitgebracht met de titel ‘Linde in 
de draaimölle’. In dit boek wordt de 
historie van het feest en ook van de 
buurtschap Linde op een informa-
tieve wijze beschreven. Het boek 
staat vol met verhalen en foto’s 
van het feest, de bewoners van 
Linde en zijn historische boerde-
rijen. Een prachtig naslagwerk die 
in september ongetwijfeld ter tafel 
komt tijdens de jubileumfestivi-
teiten. Eind augustus in Contact 
Bronckhorst Noord meer informa-
tie over 150-jaar Volksfeest Linde.

Insurance Cycle Tour 
strijkt neer in Vorden
VORDEN - CED, Ard Korevaar 
Personenschade en TotaalSup-
port organiseren vrijdag 3 juni 
de derde editie van de Insurance 
Cycle Tour vanuit Vorden. Insu-
rance Cycle Tour is een sportief 
fietsevenement voor de verze-
keringsbranche. Met keuze uit 
maar liefst vier routes gaat de 
Insurance Cycle Tour dit jaar de 
Achterhoek verkennen. Van ge-
oefende tourrijders tot fietsre-
creanten en handbikers: ieder-
een kan meedoen.

Door Jan Hendriksen

De opbrengst van de Insurance 
Cycle Tour gaat zoals altijd naar 
een goed doel. Dit jaar is dat Stich-
ting KiKa. KiKa heeft als doel om 
de genezingskans voor kinderen 
met kanker in 2025 te vergroten 
naar 95 procent. Hiervoor is veel 
onderzoek - en dus veel geld no-
dig. “Daar willen we dit jaar met de 
Insurance Cycle Tour een steentje 
aan bijdragen” zo verklaart Ingrid 
van der Linden van het Cycling 
Team Vorden die het evenement 
heeft gefaciliteerd. Tijdens de fiets 
toertocht kunnen deelnemers het 
nuttige met het aangename ver-
enigen door sportief te presteren 
en tegelijkertijd contacten te on-
derhouden in het werkveld van 
verzekeringen. Het is een gezellig, 
ontspannen en tegelijk sportief 
fietsevenement.

Er zullen vrijdag tweehonderd 
deelnemers vanaf 11.00 uur star-
ten en in de middag weer finishen 
op sportpark ‘t Grote Veld van VV 
Vorden aan de Oude Zutphen-
seweg. Het Cycling Team Vorden 

faciliteert het evenement door de 
accommodatie en ondersteuning 
te verzorgen. De toertocht bestaat 
uit vier opties. De routes zijn te 
kiezen uit 60, 95 en 120 kilometer 
en de mogelijkheid een recrea-
tieve tocht te fietsen in de directe 
omgeving van Vorden: de welbe-
kende Achtkastelentocht over 32 
kilometer.

De Insurance Cycling Tour is in de-
ze vorm een uitgelezen mogelijk-
heid Vorden en de landschappen 
van de Veluwe, het Montferland 
en de Achterhoek te leren kennen. 
Ook zijn er stops georganiseerd 
bij onder meer IJsboerderij Steen-
oven in Hummelo en biologische 
boerderij Vierakker van de familie 
Eskes in Vierakker. CED is sponsor 
van het professionele wielerteam 
Roompot.

Tijdens de toertocht zullen vrijdag 
twee renners van de wielerploeg 
aanwezig zijn. Een van de meest 
opvallende deelnemers is Hein 
Otterspeer, schaatser in de sprint-
ploeg van het team Lotto Jumbo. 
Het evenement is gekoppeld aan 
goede doelen. Iedere deelnemer 
doneert een bijdrage aan KIKa, 
de stichting Kinderen Kankervrij. 
Daarnaast zal er een loterij zijn 
voor Bakkerij Hengelo Gelder-
land: een arbeidsparticipatie pro-
ject van de Stichting Philadelphia 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Deze bakkerij ver-
zorgt eveneens de lunch voor alle 
deelnemers. Voor meer informa-
tie: zie de website.
   

 ■ www.insurancecycletour.nl

   

Vorden creatief aan de slag
VORDEN - Op zaterdag 11 juni is 
er een creatieve markt op het 
plein bij het Meestershuis waar 
de veelzijdigheid van verschil-
lende Vordenaren getoond wordt 
en tevens de kas van zwembad 
‘In de Dennen’ gespekt wordt. 
De opzet is een breed scala aan 
activiteiten om te bekijken met 
gelegenheid om zelf aan de slag 
te gaan. Een vrijwillige bijdrage 
voor het zwembad wordt zeer op 
prijs gesteld.

Veilingcommissie “De Werf” heeft 
meubeltjes beschikbaar gesteld en 
er liggen diverse spullen om die 
meubeltjes een ander uiterlijk te 
geven. De resultaten mogen gratis 
meegenomen worden. Dankbaar-
heid hiervoor kan omgezet wor-
den in een gift die ten goede komt 
aan het zwembad. Van tijd tot tijd 
zijn er shows waar de hoeden van 
Frida Pelgrum centraal staan, ook 
worden tassen, shawls en acces-
soires getoond. Kapsters van “Da 
Vinci for Hair” geven twee maal 
een demonstratie van het creëren 
van bijzondere kapsels.

Dat de Vordense mannen zich niet 
onbetuigd laten als het aankomt 
op creativiteit in houtverwerking 
laten de deelnemers van de hob-

byclub zien in hun kraam. Ook 
de maker van midwinterhoorns 
sluit zich hierbij aan. Verder kun-
nen onder deskundige begelei-
ding kunnen vaasjes en potten 
opgemaakt worden met beschik-
baar gestelde bloemen. Ook hier-
bij wordt een bijdrage voor het 
zwembad zeer op prijs gesteld. Op 
het plein rond het Meestershuis 
zullen 12 amateurschilders onder 
grote parasols bezig zijn en hun 
resultaten tonen. Speciaal voor de 
jeugd is er gelegenheid los te gaan 
op het gebied van knutselen, schil-
deren, knippen en plakken om zo 
een eigen bijdrage te leveren aan 
deze creatieve dag.

Via de “Winkel van Sinckel” zijn er 
ook creaties te zien die elders ge-
maakt zijn en door Vordenaren ge-
importeerd worden, zoals tassen 
van ecologisch gelooid leer van 
Saccoo uit Indonesië en de hand-
gemaakte laarzen van Kiboots uit 
Marokko. Geheel in de stijl van 
zo’n gezellige markt wordt er ge-
zorgd voor bijpassende muziek en 
bovendien zal een accordeonist 
zich tussen het publiek begeven 
om de sfeer nog te verhogen.
   

 ■ www.cultuurfondsvorden.nl 

   

Collecteweek Maag Lever Darm 
stichting
REGIO - De collecteweek van de 
Maag Lever Darm Stichting gaat 
van start op maandag 13 juni. 
Tijdens de collecteweek slaat de 

stichting letterlijk alarm voor de 
2 miljoen buikpatiënten die dage-
lijks beperkingen ondervinden als 
gevolg van hun ziekte.

www.schefferkeukens.nl 
Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

VOORBEELD: 

Combi-
magnetron

type CX4511C

nu voor 

775.=

Apparatuur goedkoper dan online!
ZOMERDEALS
Scheffer

Het jaar 1866 is voor de bevolking van Linde een belangrijk jaar geweest. Toen werd 

namelijk een vaandel ingewijd om enige luister bij te zetten op de jaarlijks terugkerende 

kermis. Foto: PR. 
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Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
Op ons gehele assortiment gesneden.....

Roerbak/wok/macaroni/

Spaghetti/nasi en bami groenten    

HOLLANDSE RODE RABARBER                500 gr

Nieuwe oogst  .....

ROYAL GALA APPELEN                                       1 kg

 Uit eigen keuken......  

ASPERGE SCHOTEL A LA REINIER   per portie 

0.79

1+1 gratis

2.49

6.98

Geldig van dinsdag 31 mei t/m 6 juni 2016

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden mosterdrollade + 
pepercervelaat

2 x 100 gram 335

TROTS VAN DE KEURSLAGER

BBQ 
beefsteaks

695
3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

4 BBQ 
drumsticks + 4 
filetlapjes

695
samen

SPECIAL

Oosters BBQ 
rolletje

180
100 gram

MAALTIJD IDEE

Nasi of
Bami

398
500 gram

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

Aanbiedingen geldig van 30 mei t/m 4 juni

VOORGERECHT
Ardenneham met meloen 

of

Een heerlijk soepje naar keuze

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

HOOFDGERECHT
Varkenshaas met 

champignonroomsaus
of

Scholfilet
Geserveerd met gebakken aardappelen/

frietjes verse groente en rauwkost

NAGERECHT
Ze zijn er weer: verse aardbeien met roomijs en 

slagroom of koffie/cappuccino/
thee met bonbon

€ 25,- p.p.

van harte welkom!

Maandmenu 
juni

Wij zijn geopend van 
dinsdag’s t/m zondag’s vanaf 11.00 RABARBER  ................................................................... 1 kilo 0.99

Sappige SINAASAPPELEN   ............ 10 voor 1.99
Nog volop ASPERGES en KERSEN

GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361
WWW.DEKRUISBRINK.NL

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

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!

VOLOP AARDBEIEN VAN DE KOUDE 
GROND, DE LEKKERSTE UIT DE 

ACHTERHOEK. VOLOP NIEUWE OOGST 
FRIESLANDERS.



Genetische 
modificatie en 
geloof
VORDEN - Het onderwerp voor het 
ont-moeten op zondag 5 juni zal 
zijn ‘Genetische modificatie en ge-
loof’, 19.00 - 20.00 uur in het ‘Ach-
terhuus’. Dit onderwerp zal worden 
behandeld door Dr. Ir. Herman van 
Eck. Hij werkt als onderzoeker bij 
de leerstoel Plantenveredeling aan 
de Wageningen Universiteit en zal 
dat werk belichten vanuit ethisch 
en gelovig perspectief. Vanuit zijn 
christelijk normatieve kader zal hij 
kijken waar de grenzen liggen van 
onze opdracht om de schepping te 
bewerken en te bewaren. 

   

Avondwandeling

VORDEN - De deelnemers van de 
Inspirerende-avondwandeling, ge-
organiseerd door de kerken afgelo-
pen donderdagavond, hebben een 
fijne tijd gehad. Het weer was per-
fect, de omgeving prachtig en de 
gesprekken onderweg inspirerend. 
Na afloop waren de deelnemers 
nog niet echt uitgepraat. Aan de 
picknicktafels bij Kasteel Hackfort 
werden de gesprekken voortgezet.

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl
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ContactBroodjes Bakerypoint bestellen via App of website
VORDEN - Vanaf heden zijn de 
producten van het Bakerypo-
int van tankstation de Weule/
Kuster ook via de website op 
laptop en tablet en zelfs via de 
app op de mobiel te bestellen. 
Luxe belegde broodjes, hartige 
en zoete snacks, Duitse brood-
jes en koude dranken; allemaal 
eenvoudig te selecteren via het 
bestelmenu. Bovendien bezorgt 
Brödje Backwaren uit Duitsland, 
die de kaasbroodjes, croissants 
en Duitse broodjes levert, iedere 
zondag verse broodjes. Tot eind 
juli ontvangt u tevens bij bestel-
ling van belegde broodjes een 
bon voor een gratis Telegraaf.

Door Bernadet te Velthuis

Wilt u ook gemakkelijk en snel uw 
belegde broodjes en snacks vooraf 
bestellen? Download de app ‘Ba-
kerypoint’, ga naar de website of 
scan de QR code in dit artikel. Op 
de website komt u direct terecht 
in het keuzemenu met de diverse 
producten. In de app, gemakkelijk 
te downloaden via de Appstore (Ip-
hone) of Playstore (Android), gaat 
u naar ‘Menukaart’ voor ditzelfde 
keuzemenu. Kies uw favoriete pro-
duct, bijvoorbeeld een luxe belegd 
broodje of snack, en bestel. U kunt 

aangeven of u bij het ophalen con-
tact of via PIN wilt betalen, maar 
ook vooraf betalen via iDeal is 
mogelijk. Zo hoeft u enkel nog de 
broodjes af te halen en te genieten! 
Bestellen is de gehele week moge-
lijk en de bestelling kan afgehaald 
worden gedurende openingstijden 
van het tankstation. Met het aan-
bieden van deze service, waarbij 
u als klant het gemak van bestel-
len ervaart, loopt de Weule/Kus-

ter voorop en is tot op heden een 
van de eerste tankstations waar dit 
mogelijk is. Tevens verzorgt tank-
station de Weule/Kuster lunches 
voor bedrijven, vraag gerust naar 
de mogelijkheden.

Bloemenverkoop en tankpas 
Sinds kort zijn bij de Weule/Kuster 
ook diverse boeketten bloemen of 
plantjes verkrijgbaar. Jantine Weu-
len Kranenbarg: “Vroeger hadden 

we alleen maar van die kleine boe-
ketjes. Maar aangezien op zondag 
alles dicht is, wilden we mensen 
de mogelijkheid bieden mooie 
boeketten bloemen of een plantje 
te kunnen halen.” Tot slot biedt de 
Weule/Kuster haar klanten een 
gratis tankpas aan, waarmee maar 
liefst op 325 locaties in Nederland 
getankt kan worden.
   

 ■ www.bakerypoint.nl

Tweedaags 
evenement uniek 
in zijn soort
VORDEN - Het Goed Gemutst week-
einde van hoedenmaakster Frida 
Pelgrum was afgelopen weekeinde 
rond haar woonboerderij aan de 
Hamminkweg in buurtschap Del-
den weer een prachtig weekend 
met standhouders en hobbyisten 
die allemaal uniek zijn op hun ge-
bied. En dat maakt het tweedaagse 
evenement dat zaterdag en zondag 
voor de elfde keer plaatsvond tel-
kens weer uniek in zijn soort. Het 
publiek was dan ook erg enthousi-
ast over de verscheidenheid.

Door Jan Hendriksen

Waar zie je nog een glasblazer of 
een papiermaker die uit een grote 
bak water pulp schepte met een 
zeef om papier te maken. Een bij-
enkorf vlechter vertelde enthousi-
ast hoe hij te werk ging. Het vrije 
kantklos werk van Gerrie oogstte 

ook veel belangstelling en ‘Hanny 
van de Weckpot’ had aan belang-
stelling niet te klagen met haar ve-
le smaken aan jams of compotes.
Mirthe Kreunen had lekkere Soaps 
en Salt combinaties samengesteld. 
Het rook er gewoon lekker en er is 

een mogelijkheid om bij haar la-
ter een workshop te volgen. Gerda 
Kamperman van De Elzentuin had 
weer mooie boeketjes geschikt en 
Tea Groot Nuelend uit buurtschap 
Medler had een verscheidenheid 
aan zeepkettingen en leuke kleine 

kettingen voor om wijnglazen. 
Nieuw was het maken van paper-
roses van dun papier geverfd in 
zachte kleuren door Lena Slurink. 
De rozen leken net echte rozen. 
Grappige keramiek beelden die 
mooi in de tuin zouden passen. 
Je kunt ze bij Marry Hartkamp in 
Dalfsen ook in haar tuin bewonde-
ren. Hans ten Broeke uit Zutphen 
had goede klandizie met zijn ge-
rookte vis of andere lekkernijen. 
Een broodje vis ging er wel in bij 
de bezoekers en de nieuwe kin-
derboeken Olaf en Giraf van Ma-
rijke Aartsen werden als zeer ver-
rassend ervaren.
Voor de inwendige mens zorgde 
ook Stef ‘Prego” met zijn Itali-
aanse ijs, alles was op. Vier dames 
die een hoed kochten begonnen 
spontaan een liedje te zingen: 
‘Let us Wander’. Klassiek met een 
knipoog. En dat alles leverde een 
geweldig sfeertje op. Volgend jaar 
ongetwijfeld eind mei weer een 
Goed Gemutst weekeinde.
   

 ■ Meer foto’s op Achterhoekfoto.nl

Geweldig sfeertje tijdens Goed Gemutst weekeinde

Een glasblazer was een van de talloze hobbyisten die aan Goed Gemutst deelnamen. 

Foto: PR. 

Jantine laat zien hoe gemakkelijk het bestellen via de website op de Ipad werkt. 

Foto: Bernadet te Velthuis

Bekende gitaarvirtuoos opent No Strings Attached
ZUTPHEN - De bekende gitaar-
virtuoos Harry Sacksioni heeft 
zaterdagmiddag de pop-store No 
Strings Attached aan de Nieuw-
stad 57-61 in Zutphen officieel 
geopend. Deze tijdelijke winkel, 
opgezet door scholieren, was al-
leen afgelopen weekend open.

Door Nancy Weevers

Vijf leerlingen van het Baudartius 
College in Zutphen zijn de drij-
vende krachten achter deze tijde-
lijke winkel: Ruben Eskes, Anne-
Marijn Oosterholt, Suzanne van 
den Biezenbos, Noa Spiegelenberg 
en Celine Vacirca. In het kader van 
hun vak economie maakten ze 
een ondernemingsplan om iets te 
doen met een leegstaand pand in 

het centrum van Zutphen. Zij ko-
zen voor het prachtige pand van 
Weevers, die de pop-up-store he-
lemaal tot haar recht liet komen. 
In het midden in de unieke glazen 
ruimte werd op een groot scherm 
een concertvideo vertoond. Dit 
weekend zijn in de winkel muziek-
instrumenten, waaronder prachti-
ge gitaren, te koop. Gedurende het 
weekend treden er veelal Zutphen-
se bandjes op in de muziekwinkel. 
Gitarist Sacksioni knipte eerst een 
lint door en na wat technisch op-
onthoud gaf hij bij de 3e poging 
geweldige nummers ten gehore. 
Een van de vijf leerlingen bleek de 
gitarist te kennen. Hij vond het een 
geweldig initiatief en steunde hier-
mee de vijf leerlingen. Al met al een 
geweldige stunt van deze 5 kanjers. De drijvende krachten achter deze tijdelijke winkel. Foto: Gerhard Weevers

A.S. ZONDAG 5 JUNI

10 verse 
Duitse

broodjes 
voor € 4,-

Enkweg 1a
Vorden
(0575) 55 18 11
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1.99
  3 x 20 G

5.99
  PER PAK

1.49
  5 x 25 G

AANBIEDING

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

3.99
  450 G

0.79
  8 STUKS

0.89
  1 KG

2.69
  300 G

1.99
  400 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 3 T/M ZO 5 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 3 JUNI

    

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

  

TROS-
TOMATEN 

KAISER-
BROODJES

RUNDERLAPPEN* VARKENSHAAS-
SPIESEN*

HOLLANDSE
GESCHILDE
ASPERGES*

KINDER 
SURPRISE-EI

HUGGIES LITTLE SWIMMERS

BIFI SNACK

Maat 2-3 (12 stuks), 3-4 (12 stuks) of 4-5 (11 stuks).

Deze week maken wij extra veel:

BOSVRUCHTENSLOFFEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

voor 7.95van9.95

Heerlijk los gebakken deeg met spijsroom, 
luchtige zwitserse room 

en boordevol frisse bosvruchten.

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

Vele combinaties mogelijk al vanaf € 7.295,- All-in!
slopen oude badkamer
aanleggen water en afvoer
betegelen en voegen
montage sanitair
incl. toilet, douche, wastafel
of badmeubel, etc.

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer

Gezocht:
Aanpakkers die een aantal keren per jaar 
willen helpen met het opzetten van een 
reclameboog op verschillende locaties binnen 

de Achterhoek.

 

Voor meer informatie:
Bel of mail Jan ter Beek:

ter.beek.handyman@hetnet.nl
(06) 53 84 34 20

Aanpakke
willen he
reclamebo

Vo
Be

ter.be



Kringloopwinkel De Werf schenkt 29.988 euro 
aan verenigingen en stichtingen
Zesentwintig 
sponsorcheques 
uitgedeeld
VORDEN - In totaal 26 lokale ver-
enigingen en stichtingen werden 
zaterdag tijdens de Meimarkt van 
de Ideële Kringloopwinkel De 
Werf ‘getrakteerd’ op een spon-
sorcheque variërend in waarden 
van 285 euro tot maar liefst vijf-
duizend euro. In totaal schonk De 
Werf 29.988 euro. En dat is een re-
cordbedrag. Vorig jaar bedroeg de 
totale donatie ruim 20.000 euro.

Door Jan Hendriksen

Jaarlijks stelt de Veilingcommissie 
de opbrengst die zij vanuit de Ide-
ele Kringloopwinkel De Werf ont-
vangt voor een deel beschikbaar 
aan goede doelen en maatschappe-
lijke initiatieven die gedragen wor-
den door de Vordense bevolking.

Voorzitter Henk Vaags die de 
sponsorcheques uitreikte: “Ze ko-
men ten goede aan maatschap-
pelijke of culturele organisaties/
verenigingen die een sterke bin-
ding hebben met de voormalige 
gemeente Vorden of waarvan de 
doelstellingen ten goede komen 
aan inwoners van de voormalige 
gemeente Vorden. Wij geven geen 
subsidies aan sportverenigingen 
en buurtverenigingen tenzij het 
aangevraagde sponsorgeld wordt 
gebruikt voor specifieke acties die 
ten doel hebben de Vordense ge-
meenschap een positieve impuls 
te geven.”

Zo ontving zaterdag Stichting De 
Zonnebloem Vorden 285 euro 
voor het drukken van het jaar-
boek en Stichting Zwembad In de 
Dennen vijfduizend euro voor de 
renovatie van de glijbaan. Verder 
ontvingen onder meer Stichting 
Muziekkoepel 2500 euro voor het 
onderhoud van de koepel, Kul-
turhus Vorden (nieuw gemeente-
wapen), de Vordense Rijwiel en 
Toerclub De Achtkastelenrijders 
(E-bike tandemfiets) en school 
De Kraanvogel/peuterspeelzaal ‘t 

Kraankuikentje (multifunctionele 
schommel) elk tweeduizend euro. 
Tijdens de markt presenteerden 
zich twintig verenigingen, particu-
lieren en maatschappelijke orga-
nisaties. Ook vond er een taxatie-
morgen plaats met medewerking 
van de erkende taxateur in Kunst 
& Antiek Fred Wiersema uit Lo-
chem. En dat leverde enkele ver-
rassende taxaties op. Zo werd er 
door een mevrouw die niet met 
name wilde worden vernoemd zil-
verwerk aangeboden die een on-
verwachte waarde van maar liefst 
zesduizend euro vertegenwoor-
digde. De Lochemse harmonica-
club De Möllespöllers zorgde voor 
de muzikale noot.

Sponsorcheques
Hieronder een overzicht van alle 
uitgereikte sponsorcheques: Stich-
ting Muziekkoepel Vorden voor 
het onderhoud van de koepel 2500 
euro; Roll Over Bronchorst, spon-
soring Roll Over 2016 1050 euro; 
Park De Bleijke, bankoral vlonder-
delen 900 euro; Kulturhus Vorden, 
nieuw gemeentewapen 2000 euro; 
Stichting Zonnebloem Vorden, 
drukken jaarboek 285 euro; Dans-
groep ouderen Wichmond-Vorden 

bijdrage zaalhuur instructie 300 
euro; IJsvereniging Vorden, bij-
drage begrotingstekort 1500 euro; 
Heiligenbeeldenmuseum, bijdra-
ge boek 1000 euro; Kindermiddag 
Vorden, kindermiddag 700 euro; 
Hackforterhof/Wehme, aanschaf 
Muscibal 1000 euro; Locatie-
raad Vierakker, aanschaf beamer 
presentatie Ludger 1053 euro; 
Zwembad In de Dennen, renova-
tie glijbaan 5000 euro; Buurtzorg 
Warnsveld, acht tafels en planten-
bakken 800 euro, Ouderenbond 
600 euro; School De Hofakker, 
overkapping 500 euro; Wereldwin-
kel Vorden, stoepbord 300 euro; 
Cultuurfonds Vorden, kraamhuur 
markt 1000 euro; PCOB Vorden, 
aanschaf elektronisch orgel 750 
euro; Dorpsschool, hulpartike-
len beweeg- en leesonderwijs 
1500 euro; Activiteitencommis-
sie Wehmepark, opstarten 500 
euro; Kraanvogel/Kraankuikentje, 
multifunctionele schommel 2000 
euro: Vrienden van de Dorpskerk, 
mobiel kassameubel 750 euro; 
VTRC De Achtkastelenrijders, E-
bike tandem 2000 euro; Sensire, 
waakmanden 800 euro; Rolstoel-
fiets 450 euro en basisschool De 
Vordering, hekwerk 750 euro.

Zomerseizoen Dorpskerk
VORDEN - Het drukke zomer- en 
toeristenseizoen staat weer voor 
de deur en daarom opent de 
Dorpskerk van Vorden vanaf 1 
juni weer dagelijks haar deuren 
voor de bezoekers die een kijkje 
in de kerk willen nemen. De kerk 
is geopend op werkdagen van 
14.00 tot 16.00 uur en op zater-
dagen van 14.00 tot 15.30 uur. 
Er zijn vrijwilligers aanwezig, 
herkenbaar aan een badge van 
de ‘Vrienden van de Dorpskerk 
Vorden’, die alles over de kerk 
kunnen vertellen.

Maar de ‘Vrienden van’ doen 
meer tijdens het zomer- en toeris-
tenseizoen om de slogan ‘Dorps-
kerk Vorden, middenin het Dorp’ 
gestand te doen. Er worden een 
drietal exposities georganiseerd, 
zij doen mee met de Open Monu-
mentendag middels een expositie 
van Antipendia oftewel Kansel-
kleden van kerken in de omge-
ving van Vorden en natuurlijk de 
populaire serie wekelijkse Toeris-
tenconcerten. Die laatste zijn op 
de donderdagmiddag van 15.30 
tot 16.15 uur, beginnende op 23 
juni en eindigende op 1 september 
met een bijzonder concert onder 

de noemer “Vordens Content- een 
florilegium uit de Vordense mu-
ziekscene”. Tijdens deze korte gra-
tis concertjes wordt een scala aan 
instrumenten bespeeld. Orgel, vi-
ool, harp, fluit, piano, fagot, blok-
fluit en een mezzosopraan.

Nieuw in dit seizoen zijn een twee-
tal late concertjes onder de titel 
‘Laat romantisch zaterdagavond-
concert bij kaarslicht’. Die begin-
nen om 22.00 uur, duren hooguit 
een uur. Het dorp is dan verstild, 
de kerk schemerdonker en de 
kaarsenluchters branden. Het 
eerste late concert is op zaterdag-
avond 2 juli. Vroege muziek wordt 
op de late avond gebracht door 
een harpiste en een sopraan. Het 
tweede late concert is op zaterdag-
avond 13 augustus. Ook weer een 
harp, maar nu een Paragayuaanse 
harp, zang en een gitarist. Zuid 
Amerikaanse romantiek en tem-
perament op de late avond.
   

 ■ www.vriendenvan 
dedorpskerkvorden.nl 
@DorpskerkVorden 
Facebook ‘Vrienden van de 
Dorpskerk’

   

Schuldhulpmaatje Bronckhorst wil 
preventieproject voor jeugd
BRONCKHORST - Het aantal jon-
geren dat in de financiële pro-
blemen geraakt neemt onrust-
barend toe. Schuldhulpmaatje 
Bronckhorst heeft het plan op-
gepakt om een preventieproject 
te starten voor kinderen in de 
leeftijdsgroep van 11 t/m 13 jaar. 

Doelstelling is de jongeren op fi-
nancieel gebied te ondersteunen 
en te versterken om daarmee de 
zelfredzaamheid te vergroten. Om 
jongeren voor te bereiden op de fi-
nanciële uitdagingen die zij tegen 
gaan komen, is het belangrijk dat 

zij leren om te gaan met geld en le-
ren budgetteren. Uit Nibud-onder-
zoek blijkt dat mensen die in hun 
jeugd hebben leren om te gaan met 
geld, later financieel minder vaak 
in financiële problemen komen. 
Om dit preventieproject mogelijk 
te maken heeft de stichting een bij-
drage gevraagd van het Coopera-
tiefonds van de Rabobank. Schuld-
hulpmaatje hoopt dan ook dat de 
inwoners van Bronckhorst die lid 
zijn van de Rabobank hun stem 
gaan uitbrengen op het Preventie-
project Jongeren van Schuldhulp-
maatje Bronckhorst.

Voorzitter Henk Vaags van De Werf (l) overhandigd de sponsorcheque van 5000 euro aan 

Stichting Zwembad In de Dennen. Foto: PR

Oók de bibliotheek!
De vakantieperiode komt er weer aan!
Gratis proefabonnement
Bij de Bibliotheek kies je uit honderdduizenden exemplaren reisboeken en 
vakantiegidsen. Ken jij iemand die van reizen en lezen houdt maar nog geen 
lid is? De Bibliotheek biedt in de periode van 6 april t/m 5 mei a.s. een gratis 
proefabonnement voor drie maanden! Onbeperkt genieten van de leukste 
reisboeken en gidsen. Inschrijven kan via www.gratisbieb.nl of in uw eigen 
bibliotheek. 

Handig op vakantie: e-books lenen 
Duizenden recente e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle 
bekende apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.

VerhalenBieb App
Er zijn van die momenten dat je even iets wil lezen, omdat je de trein hebt 
gemist, op de bus wacht, in een wachtkamer zit, of omdat je iets ontspannends 
wilt lezen voor het slapengaan. Download dan de gloednieuwe VerhalenBieb. 
Daar staan 20 verhalen klaar in de categorieën humor, spanning, drama en 

Ontdek de Luisterbieb App
Het aantal mensen dat de app gedownload heeft op hun smartphone of 
tablet is van 60.000 gestegen naar bijna 90.000. De top 3 downloads zijn 
de luisterboeken van Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken. Met de 
LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!

Kijk voor info over e-books en apps op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg,  
Doetinchem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of 
volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Check de bieb!

In juni vloeit er bloed in de polder
Simone van der Vlugt, Esther Verhoef, Simon de Waal, Suzanne Vermeer 
en vele andere Nederlandse schrijvers laten volop bloed vloeien in de 
polder. Zij houden de lezer vanaf bladzijde 1 op het puntje van de stoel. 
Twee Spannende Boekenweken lang, van 3 t/m 19 juni, staan Nederlandse 
thrillers in de spotlights. 

Tijdens de Spannende Boekenweken is ook in de Bibliotheek West 
Achterhoek de spanning om te snijden. Kom langs en kies uit een ruim 
assortiment aan spannende boeken, óf zoek jouw spannende boek 
gewoon thuis op de bank uit: http://www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html.

 “Een kind dat elke dag 15 minuten wordt voorgelezen, kent op zijn derde 
jaar twee keer zoveel woorden als een kind dat niet is voorgelezen.”
Jong geleerd, oud gedaan – dat is een bekende wijsheid. 

En die geldt des te meer voor lezen. Kinderen die worden voorgelezen, 
horen veel nieuwe woorden. Woorden die in het dagelijks gebruik niet zo 
vaak voorkomen. Dat is heel belangrijk, want hun woordenschat groeit 
daardoor enorm. Het is aangetoond dat het aantal woorden dat een 
kind op deze manier verwerft, een voorsprong geeft op de basisschool, 
en die voorsprong is niet meer in te halen.
Lees alle blogs van directeur Wieb broekhuijsen op onze website.

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg, Doetinchem, 
Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws 
of volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.
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A.s. zondag in
Business Class

op RTL 7 (10:30 uur)

Résidence Lichtenvoorde
Boschlaan 26 te Lichtenvoorde
www.chaletindeachterhoek.nl

Adviseur: Rodney de Haas
T. 06 - 1137 0071 of 088 - 500 2464 

Dit weekend en maandag
 open huis in Lichtenvoorde!

(10:00 tot 17:00 uur)

Start verkoop vakantiehuizen 
in de Achterhoek 

Aan de waterkant en gelegen tussen landerijen 
aan de rand van Lichtenvoorde, vindt u Résidence 

Lichtenvoorde. 

Onlangs is het nieuwe hoofdgebouw geopend 

bowlingbaan en restaurant.

Mede dankzij het nieuwe hoofdgebouw en het 
groeiende toerisme in de Achterhoek ontvangt u 

een 

gegarandeerd meerjarig netto 
rendement van 7% per jaar

De aankoop van een vakantiehuis in Lichtenvoorde 
is dankzij de vele faciliteiten ook zeer geschikt voor 

eigen gebruik.

Ons nieuwe type vakantiehuis, de Wilgenhoeve, gelegen aan het water, wordt dit 
weekend geïntroduceerd. Er is al een vakantiehuis beschikbaar vanaf € 114.500,- 

incl. eigen kavel en inventaris.

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK HEB 
GEEN 
ANGST 
MEER

Algemene ledenvergadering 
Vereniging Kruiswerk Achterhoek

Vereniging Kruiswerk Achterhoek (VKA) houdt op 22 juni 
aanstaande om 10:00 uur haar algemene ledenvergadering. 

Agenda 

• Opening, welkom, vaststellen agenda;
• Mededelingen;
• Verslag vorige alv d.d. 16 december 2015; 
• Jaarverslag 2015, inclusief jaarrekening 2015, 

beoordelingsverklaring Nijman administratie & 
belastingadviseurs;

• De heer P. Vellenga, penningmeester VKA, treedt af. Het 
bestuur zal op de vergadering een kandidaat voordragen;

• Rondvraag;
• Sluiting.

De vergaderstukken liggen vanaf 8 juni a.s. ter inzage op het 
kantoor van Livelife, ‘t Brewinc, IJsselkade 17 in Doetinchem.

Het VKA bestuur roept haar leden conform de statuten (artikel 8 lid 7) op om 
kandidaten voor de functie penningmeester voor te dragen. Deze kandidaten 
dienen te voldoen aan de profielschets van penningmeester en uiterlijk 20 
juni 2016 per brief te worden aangemeld. Deze brief dient ondertekend te 
worden door het zich kandidaat stellend lid, tezamen met de handtekening van 
tenminste tien leden. De brief kan gericht worden aan de voorzitter, de heer J. 
Lenselink, Barchemseweg 65, 7261 DB Ruurlo. 

Indien u de profielschets wilt 
opvragen of nadere informatie wenst, 
dan kunt u zich wenden tot de heer 
Lenselink (T: 0573-452827).

Wanneer: 
Woensdag 22 juni, van 10:00 tot 11:00 uur.

Locatie:
’t Brewinc, IJsselkade 17, 7001 AN Doetinchem.

Leden van Vereniging Kruiswerk Achterhoek worden van harte 
uitgenodigd deel te nemen aan deze vergadering.

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

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

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

Werken

“Ik ben Juliette en op mijn tiende kreeg ik 
een infectieziekte. Dankzij een operatie en 
hulp van LIGHT FOR THE WORLD kon ik 
een naaiatelier beginnen. Die kans gun ik 
andere jongeren met een handicap ook!”

“Zonder hulp zat ik 
nu kreupel thuis”

“ Geef jongeren met een handicap 
 een eerlijke kans!”

Reinier van den Berg, ambassadeur

DIRECT
DONEREN   ikkanwerken.nu

GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31



 Roll Over Bronckhorst 
groot succes met    
700 deelnemers   

 Rolstoel- 
driedaagse door 
Linde, Warnsveld 
en Drempt
    BRONCKHORST - De regionale af-
deling van De Zonnebloem or-
ganiseerde afgelopen weekeinde 
voor de twaalfde keer Roll Over 
Bronckhorst. Een driedaagse wan-
deltocht voor mensen die rolstoel 
gebonden zijn of niet in staat 
om zelfstandig te wandelen. Het 
initiatief blijkt een steeds groter 
succes met dit jaar in totaal circa 
700 deelnemers die de mooie om-
geving van Linde, Warnsveld en 
Drempt verkenden.

    Door Ceciel Bremer

    ‘Het idee voor Roll Over Bronck-
horst is twaalf jaar geleden ont-
staan omdat mensen in een rol-
stoel niet mee kunnen doen met 
de reguliere wandeltochten’, ver-
telt Josephine Steffens, bestuurslid 
van Roll Over Bronckhorst. ‘Daar-
voor zijn aangepaste toiletten, ver-
plegend personeel en rolstoelen 
nodig. Dat vraagt veel organisatie.’ 

Die organisatie wordt zichtbaar 
duidelijk bij de start van de eer-
ste wandeltocht op donderdag 26 
mei. Rondom het startpunt de Lin-
desche Molen in Linde staan tal 
van reserve rolstoelen paraat, een 
toiletwagen met invalidentoiletten 
en een ambulance.

     De Lindesche Molen 
Om 18.30 uur hebben zich zo’n 
200 deelnemers bij de molen ver-
zameld. Onder hen ook mevrouw 
Heuskes-Klein Mentink (85) uit 
Toldijk en mevrouw Geurts-Klein 
Mentink (83) uit Hengelo. De twee 
zussen doen al heel wat jaren mee 
met Roll Over Bronckhorst. ‘Al wel 
een jaar of tien’, zegt mevrouw 
Heuskes. ‘Omdat het zo leuk is’, 
luidt het korte maar krachtige ant-
woord van de dames. Ze doen alle 
drie dagen mee. Mevrouw Heus-
kes wordt alle dagen geduwd door 
haar dochter Gonny, mevrouw 
Geurts wordt op deze eerste dag 
geduwd door een vrijwilliger.

  Alle deelnemers worden bij de 
molen ontvangen door de familie 
Ruiterkamp en krijgen een flesje 
water mee voor onderweg. Vanaf 
deze unieke plek tussen bossen, 
graslanden en maisvelden, gaat de 
wandeltocht naar Vorden.

    ‘Halverwege de tocht houden we 
altijd even pauze met koffie, thee 
en een koek. Bij het weggaan krijgt 
iedereen fruit om nog wat energie 
op te doen voor de laatste kilo-
meters. En we zorgen altijd voor 
muziek’, legt bestuurslid Josephine 
Steffens uit. Vanuit Vorden ver-
trekt de lange stoet deelnemers 
naar Linde, terug naar de molen. 
Daarmee is de eerste wandeldag 
alweer ten einde.

    “Mensen zijn 
echt blij er even 
uit te zijn”

     Zorgcentra doen mee 
De volgende dag is GGNet in 
Warnsveld het vertrek- en eind-
punt. Het grote terrein van deze 
organisatie in geestelijke gezond-
heidszorg is wederom een perfect 
startpunt. Mevrouw Geurts is op 
deze tweede wandeldag in gezel-
schap van haar dochter Patricia 
en kleindochter Emma die afwis-
selend de rolstoel duwen. Waar de 
tocht vandaag naar toe gaat, weten 
ze nog niet. ‘Maar een motorrijder 
rijdt voorop en wijst ons de weg’, 
leggen de dames uit. De stoet met 
wandelaars wordt bovendien ver-
gezeld door vrijwillige verkeers-
regelaars die de veiligheid van de 
deelnemers bewaken.

  Ook deze tweede wandeldag kent 
een grote opkomst van bijna 200 
deelnemers. ‘We hebben veel be-
woners van zorgcentra die mee-
doen’, licht Josephine Steffens 
toe. ‘Van De Bleijke uit Hengelo, 
Hyndendael uit Hummelo en De 
Gouden Leeuw uit Zelhem . Maar 
ze komen ook van buiten de ge-
meente. Uit Varsseveld, Apeldoorn 
en Eerbeek bijvoorbeeld. Dat ken-

merkt onze bekendheid inmid-
dels.’ Ook de vrijwilligers komen 
uit de hele regio. Veel familieleden 
en kennissen bieden zich aan om 
te duwen maar ook de Leoclub 
Bronckhorst, de jongerenafdeling 
van de Lionsclub, loopt mee. Na 
twee uur wandelen door de fraaie 
bosrijke omgeving van Warnsveld 
zijn de wandelaars weer terug bij 
GGNet. Dag twee zit erop.

     Medaille en een zonnebloem 
Ook op de derde dag, zaterdag 
28 mei, staan mevrouw Heuskes 
en mevrouw Geurts rond 14.00 
uur met hun dochters en klein-
dochter weer fris aan de start. Op 
deze warme dag hebben ze op het 
bedrijventerrein van diervoeder-
producent Garvo in Drempt een 
plekje in de schaduw gevonden, 
in afwachting van het startsein dat 
door burgemeester Marianne Bes-
selink wordt gegeven.

  Deze laatste wandeldag is tevens de 
warmste maar het enthousiasme is 
er niet minder om met maar liefst 
300 deelnemers. ‘We willen het echt 
iedereen mogelijk maken mee te 
doen. Daarbij kunnen we gelukkig 
rekenen op de hulp van veel spon-
soren en mensen die het evene-
ment een warm hart toedragen. En 
zo’n dertig vrijwilligers die ons deze 
drie dagen helpen. De reacties van 
de deelnemers zijn echt hartver-
warmend. Mensen zijn echt blij er 
even uit te zijn en ze genieten van 
de mooie omgeving. Daar doen we 
het voor’, zegt Josephine Steffens.

    Rond de klok van 16.00 uur staat 
het plaatselijke muziekkorps klaar 
om de wandelaars de laatste paar 
honderd meter met muziek naar 
de finish te begeleiden. Mevrouw 
Heuskes, mevrouw Geurts en hun 
gezelschap lopen vooraan in de 
stoet. De bejaarde dames zwaaien 
naar de mensen die langs de route 
staan en genieten zichtbaar van 
dit uitje. Bij de finish op het terrein 
van de Garvo ontvangen alle deel-
nemers in een rolstoel een medail-
le en een zonnebloem. Roll Over 
Bronckhorst editie 2016 is voorbij 
en was een groot succes.
       

 ■     www.rolloverbronckhorst.nl   

 Mevrouw Heuskes (r) staat klaar voor de start van de derde wandeldag. Dochter Gonny staat achter haar. Daarnaast mevrouw Geurts 

in de rolstoel met achter haar dochter Patricia en kleindochter Emma. Foto: Ceciel Bremer   

 Kom ook naar de
Buitenspeeldag in Vorden
    VORDEN - Op woensdagmiddag 8 
juni is het weer Buitenspeeldag. 
Nickelodeon gaat ‘op zwart’, dus 
kom ‘s middags van 13.00 tot 
16.00 uur lekker zwemmen en 
leuke spelletjes doen bij zwem-
bad In de Dennen in Vorden!

    De spelletjes zijn zowel op de kant 
als in het water. De spelletjes zijn 
gratis, je moet alleen een abonne-

ment of entreekaartje hebben. De 
Landelijke Buitenspeeldag is een 
initiatief van o.a. de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, 
tv-zender Nickelodeon, Scouting 
Nederland, Jantje Beton en Veilig 
Verkeer Nederland. 
Ook zwembad In de Dennen pro-
moot op deze dag het (buiten)
spelen door extra activiteiten te 
organiseren.   

 Bermmonumentjes
    Bloemen. Een steentje met een 
datum. Brandende kaarsjes. Je 
bent er zo voorbij. Met de auto. Of 
met de fiets. Maar ze staan er wel. 
Ze staan er voor iemand. Voor 
iemand die er niet meer is. Voor 
iemand wiens leven hier op deze 
plek ten einde kwam. We rijden 
of fietsen erlangs. In de dagelijkse 
sleur. Op weg naar het werk. Naar 
school. Naar een gezellig etentje 
met vrienden of naar een belang-
rijke wedstrijd met de sportclub. 
Gehaast. Want we zijn weer eens 
wat laat. Er is geen tijd om stil te 
staan. De baas wacht. Of de mees-
ter. De vrienden. Of de trainer.
    Ze zijn met steeds meer. Meer 
bloemen. Meer steentjes met een 
datum. Meer brandende kaarsjes. 
Elk bermmonumentje verwijst 
terug naar een fatale dag. Naar 
een fataal moment. Misschien 
was het maar een fractie van een 
seconde. Hier sloeg het nood-
lot keihard toe. Ineens was alles 
zwart. Hier, waar het nu zo vredig 
is. Waar de bomen in bloei staan. 
Waar de zon schijnt. Waar de 
wind zachtjes blaast. Hier stond 
de tijd op die bewuste dag ineens 
stil. Kwamen dromen ten einde. 
Werden ambities ruw verstoord.
    Toch is het mooi dat ze er zijn, 
die bermmonumentjes. Ze staan 
er om te herdenken. Om iemands 
leven te vieren. Het leven van die 
jongen die zo goed kon voetballen 
bijvoorbeeld. Die jongen die vol-
gend jaar misschien wel naar de 
B1 zou gaan. Hij was op weg naar 
school. En hij had kort voordat hij 
op de fiets sprong nog gezegd dat 
hij vanavond wat later was. Hij 
had een afspraakje met een heel 

leuk meisje. Zijn gezicht straalde. 
Net als dat van die vrouw die pas 
nog dolblij was met de geboorte 
van haar eerste kleinkind.
    Ze kon er niets aan doen. Haar 
man - die naast haar in de auto 
zat - ook niet. Ze hadden geen 
schijn van kans. Ineens was die 
andere auto er. Pure pech was 
het. Ze hadden thuis eerst nog 
samen naar hun favoriete serie 
willen kijken. Die keken ze elke 
dag. Eerst het nieuws. Dan die 
serie. Met koffie. En een koekje. 
Maar vandaag niet. Dan zouden 
ze te laat komen op de verjaar-
dag van haar broer, zijn zwager. 
Ze waren vast gaan rijden. Als ze 
wel naar die serie zouden hebben 
gekeken, dan waren ze niet op het 
verkeerde moment op de verkeer-
de plaats geweest. Maar ‘als’ telt 
niet. Zeker niet in het verkeer. Dat 
is genadeloos.
    Al die bermmonumentjes hebben 
een verhaal. Die in Doetinchem. 
Die bij Drempt. Langs de weg naar 
Zelhem. Tussen de bomen kort 
voor Terborg. Een scherpe bocht 
bij Babberich. In de berm rich-
ting Aalten. Op een kronkelend 
landweggetje bij IJzevoorde. Ooit 
stonden de bijbehorende verha-
len in de krant. Verhalen waarvan 
de betrokkenen zouden willen 
dat ze nooit waren geschreven. 
Verhalen die door nabestaanden 
nooit zijn vergeten en ook nooit 
vergeten zullen worden. Het zijn 
verhalen die voor anderen ver-
vagen met het verstrijken van de 
tijd. Dan resten alleen bloemen. 
Steentjes met een datum. En 
brandende kaarsjes. Daar mogen 
we best eens bij stilstaan.

LuukStamCO
LU

MN

 

Voor informatie of inschrijving: 

www. villa-adriana.nl 
T. 085 - 047 92 92 
e-mail: info@villa-adriana.nl 
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Steeds meer steun voor 
‘Herstel van Onrecht’
Wel veel begrip 
bij politieke partij 
50PLUS
LIEVELDE - Een aantal weken werd 
in deze krant melding gemaakt 
van de actiegroep ‘Herstel van On-
recht’, waarin een vijftal personen 
zitting heeft. Eén van de actievoer-
ders, Joop Beuting uit Lievelde, 
vertelt nu dat er een behoorlijke 
stroom van sympathie, begrip en 
strijdbaar medeleven op gang is 
gekomen.

Door Ferry Broshuis

Herstel van Onrecht keert zich 
met passie tegen het door de re-
gering opgelegde systeem van 
beheer van de pensioenen, dat 
er op neer komt dat al jarenlang 
geen verhoging van de pensioe-
nen heeft plaatsgevonden; sterker 
nog: er moet worden gevreesd dat 
volgend jaar door de toegepaste 
rekenrente de pensioenen zullen 
worden verlaagd. En dat terwijl de 
pensioenkassen uitpuilen van het 
geld.

Het zou volgens Herstel van On-
recht logisch zijn dat de ouderen-
bonden het verweer van Herstel 
van Onrecht tegen de pension-
methodiek tot de hunne zouden 
maken, maar vreemd genoeg is 
dat (nog) niet het geval. Het actie-
comité Herstel van Onrecht vindt 
dat jammer, maar stelt dat zij open 
staat voor elke vorm van samen-
werking. Alleen KBO Brabant is 
bereid optimaal met het comité 
samen te werken bij het voeren 
van acties.

Politiek Den Haag
Wel is er veel begrip bij de Politie-
ke Partij 50PLUS en in Den Haag 
zijn de leden van het comité daar 
hartelijk ontvangen en is er brede 

steun voor hun actie. Bij het be-
zoek aan Den Haag kwam het co-
mité tot de ontdekking dat er ken-
nelijk in de Tweede Kamer leden 
zijn die het verschil niet kennen 
tussen de AOW en de pensioenen.

“En dergelijke mensen moeten 
beslissingen nemen zonder enige 
kennis van zaken.” Enkele weken 
geleden werd er in de Tweede Ka-
mer gestemd om de besluiten over 
de pensioenen te herzien. De po-
litieke partijen VVD, PvdA, D’66, 
CU en het CDA waren tegen met 
als gevolg dat door deze meerder-
heid het voorstel werd verworpen.
Dat is volgens Beuting en zijn me-
destanders erg spijtig omdat an-
ders het werk van de actiegroep 
succesvol zou zijn geweest.

Opzegging lidmaatschap
Een oproep van het comité aan 
mensen om het lidmaatschap op 
te zeggen van hun partij als deze 
de discriminatie van de regering 
ondersteunt, heeft kennelijk al veel 
vruchten afgeworpen. Ledenver-
lies betekent ook minder subsidie 
van de overheid voor de politieke 

partij. Er zal ook landelijk druk 
worden uitgeoefend, te beginnen 
met prikacties in de provincies en 
vervolgens wordt toegewerkt naar 
grote acties in Den Haag. 

De tijd gaat ook wat dringen om-
dat de rijksbegroting voor 2017 
wordt opgemaakt.Er is inmiddels 
ook een grote stroom e-mails ont-
vangen uit het hele land, een te-
ken dat het algemene ongenoegen 
over het pensioenbeleid en ver-
wante zaken velen treft en bezig-
houdt. En die e-mails houden aan.

Televisie
Deze week komt ook Omroep Gel-
derland naar Lievelde, zo vertelt 
Joop Beuting, voor het maken van 
tv-opnames. De contacten met 
omroep MAX zijn eveneens goed 
en het ziet er naar uit dat op enige 
termijn de actiegroep daar lande-
lijk haar ongenoegen over het re-
geringsbeleid kan toelichten. Het 
ziet er naar uit dat het in Lievelde 
ontstane beekje van Herstel van 
Onrecht uitgroeit tot een machtige 
stroom. Dit zal ongetwijfeld ver-
volgd worden, ook in deze krant.

VIT- hulp bij mantelzorg
HOOG KEPPEL - Op zondag 5 juni 
organiseert VIT- hulp bij man-
telzorg voor gezinnen uit de ge-
meente Bronckhorst, waarvan 
één of meerdere kinderen extra 
zorg nodig hebben, een geheel 
verzorgde middag in Zorgbad 
Zonnewater in Hoog-Keppel.

Wanneer één of meerdere kinde-
ren binnen een gezin extra zorg 
nodig hebben door een beperking 
heeft dat consequenties voor het 
hele gezin. Er even uit gaan als ou-
ders samen, of met z’n allen is niet 
vanzelfsprekend.

Deze middag duurt van 13.30 tot 
17.00 uur en is voor het hele gezin. 
Er is een activiteitenprogramma 
voor de kinderen met een beper-
king, onder deskundige leiding. 
Behalve zwemmen zijn er ook 
andere activiteiten mogelijk. Ook 
de broertjes en zussen krijgen een 
apart programma aangeboden. De 
ouders hebben de gelegenheid om 
contact te leggen met andere ou-

ders en samen ervaringen te delen 
in een informele sfeer onder bege-
leiding van VIT. Samen ontdekken 
waar vragen, wensen en behoeften 
liggen. De middag wordt afgeslo-
ten met een gezamenlijk snack-
buffet.

VIT organiseert deze middagen 
met medewerking van Zonne-
bad Zonnewater en de gemeente 
Bronckhorst. Voor vragen en aan-
melden (tot 31 mei), bel VIT, op 
werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur 
op telefoon (0544) 82 00 00. Kunt 
u deze middag niet komen, maar 
heeft u wel belangstelling voor 
ontmoeting met andere ouders, 
laat dat even weten.

Vragen of advies over WMO, Parti-
cipatiewet en Jeugdwet bij een van 
de sociale teams in de buurt, ope-
ningstijden op de website.
   

 ■ www.bronckhorst.nl/
socialeteams

   

Keijenburgse Boys A1 winnaar 
Bronckhorst A Jeugd voetbaltoernooi
ZELHEM - De 8e editie van het 
Bronckhorst Jeugdvoetbaltoer-
nooi voor A teams dat op zater-
dag 28 mei bij VV Zelhem werd 
gespeeld is gewonnen door Ke-
ijenburgse Boys A1. Een boeiend 
en sportief toernooi met finales 
onder leiding van top-scheids-
rechter Bas Nijhuis. De A jeugd 
teams van Keijenburgse Boys 
en Pax speelden de finale wed-
strijd om plek 1 en 2. De wed-
strijd eindigde na 2x15 minuten 
in een 0 - 0 gelijkspel waarna een 
strafschoppenserie de beslissing 
moest brengen en de overwin-
ning uiteindelijk naar Keijen-
burgse Boys A1 ging, en daarmee 
dus het toernooi won.

Onder leiding van voorzitter Han-
ny Vrieze van VV Zelhem werden 
de diverse prijzen uitgereikt. De 
wisselbeker werd uitgereikt door 
wethouder Arno Spekschoor, na-
mens de gemeente Bronckhorst. 
Bas Nijhuis reikte ook een beker 
uit voor de nummer 1 van het 
toernooi aan de aanvoerder van 
Keijenburgse Boys A1. De strijd 
om de plaatsen 3 t/m 9 was ook ze-
ker spannend. De wedstrijden om 
plek 3 en 4 tussen Zelhem A1 en 
Zelos A1 en om plek 5 en 6 tussen 
Halle A1 en Basteom A1, werden 
ook geleid door Bas Bijhuis. Zelos 
A1 behaalde de 3e plaats en Zel-
hem A1 werd 4e. Basteom werd 5e 
en Halle A1 6e. Verder in de eind-
rangschikking 7e Zelos A3 en 8e 
Zelos A2.

Met medewerking van de scheids-
rechters en De Graafschap werden 

de spelers van het toernooi ook 
individueel beoordeeld op hun 
prestaties en werd Damian Ron-
deel van Pax A1 gekozen tot beste 
speler van het toernooi. Hij kreeg 
een fraaie beker en mocht uit han-
den van Richard Roelofsen van De 
Graafschap, een shirt in ontvangst 
nemen en een beker mogelijk ge-
maakt door het CDA Bronckhorst 
en uitgereikt door Derk Jan Hun-
telaar. 

De Graafschap verleende ook me-
dewerking door keeper Jordy Ron-
deel bij het strafschoppen schie-
ten. De penalty bokaal werd ge-
wonnen door het team van Zelos 
A1. De beker daarvoor werd uitge-
reikt door Thea Lusink van de VVD 
van de gemeente Bronckhorst.

Bij het uiterst sportief verlopen 
toernooi werd tot sportiefste ploeg 
gekozen het team van Zelos A3. De 
sportiviteitsbeker werd uitgereikt 
door Luuk Preijde van de PvdA 
van de gemeente Bronckhorst. De 
organiserende vereniging VV Zel-
hem kan terugkijken op een uiterst 
geslaagd toernooi. Het toernooi 
met 8 deelnemende teams werd 
voor de 8e keer georganiseerd op 
de velden van voetbalvereniging 
Zelhem. Dank aan sponsor Totaal-
sport.nl en alle overige sponsoren, 
alle medewerkers en uiteraard het 
publiek. Een mooie promotie voor 
het jeugdvoetbal in de gemeente 
Bronckhorst. Het toernooi stond 
dit jaar in het kader van de jubile-
umweek van het 75 jarig bestaan 
van de v.v. Zelhem, zie ook www.
jubileumvvzelhem.nl.

LIEVELDE - Bij Kaasboerderij 
Weenink in Lievelde wordende 
voorbereidingen getroffen voor 
de eerste Boerenmarkt Achter-
hoek in een reeks van vier. Op el-
ke eerste zaterdag van de maan-
den juni, juli, augustus en sep-
tember van 10.00 tot 16.00 uur.

Door Kyra Broshuis

Peter Weenink en Lianne Sluiter 
van de Kaasboerderij: “De eerste 
markt, op zaterdag 4 juni, staat in 
het teken van kunst. Dat weekend 
komt namelijk ook de bekende 
Achterhoek Spektakel Toer naar 
Erve Kots, dat hiernaast ligt. Een 
prachtige gelegenheid voor de 
mensen om beide evenementen 
te bezoeken.” De tweede Boeren-
markt Achterhoek wordt gehou-
den op zaterdag 2 juli en heeft als 
thema ‘kinderen’ meegekregen. 
“Tijdens die editie hebben we ex-
tra veel vermaak, activiteiten en 
andere bijzonderheden speciaal 
voor kinderen. Uiteraard zijn de 
kalfjes te bezoeken en is het hele 
bedrijf te bezichtigen.”

Op zaterdag 6 augustus staat de 
Boerenmarkt in het teken van ‘va-
kantie’. “Deze dag worden de vele 
vakantievierders in deze streek op 
hun wenken bediend. Het wordt 
een dagje uit voor het hele gezin.” 

De vierde en laatste Boerenmarkt 
is op 3 september. “Dat wordt een 
mooie traditionele ambachten-
markt met veel demonstraties en 
bijzondere producten.”

Producten uit eigen streek
De markten zijn een uitstekende 
gelegenheid om dagelijkse pro-
ducten te kopen. Alles vers en de 
eigen streek. De deelnemers aan 
de markten zijn onder andere 
Bakker Jos Knippenborg uit Zieu-

went, Vleesboerderij de Schel-
ver uit Geesteren, De Kruisbrink 
uit Toldijk, (H)eerlijk Vlees uit 
Groenlo, boerderij Groot Antink 
uit Groenlo, mosterdmakerij De 
Braakhekke uit Harfsen, imkerij 
van Waardenburg uit Winterswijk, 
‘t Sonnecruijdt uit Winterswijk en 
uiteraard Kaasboerderij Weenink 
zelf. Toegang en parkeren gratis. 
   

 ■ www.kaasboerderijweenink.nl

Kaasboerderij Weenink pakt uit met 
Boerenmarkten

De succesvol verlopen Streekproductenmarkt op Tweede Pinksterdag. Foto: Kyra Broshuis

Links Joop Beuting en rechts Ger Saris, leden van het actiecomité. Foto: Ferry Broshuis

Damian Rondeel  van Pax A1 werd gekozen tot beste speler van het toernooi. Foto: PR
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Bronckhorster inwoners scheiden 
hun afval goed. Veel afval dat u 
inlevert, wordt hergebruikt. Dat 
is een goede zaak. Het levert 
mooie nieuwe producten op. 
Daarom noemen we afval tegen-
woordig ook liever grondstof. 
En hergebruik is goed voor het 
milieu. Maar het kan nog beter. 
Op dit moment zamelen we in 
onze gemeente nog 80 kg rest-
afval per inwoner in. 

Landelijk is het doel dat een 
gemeente met een omvang als 
Bronckhorst in 2020 nog max. 55 
kg restafval per inwoner aanbiedt. 
Graag nodigen wij u uit met ons 
mee te denken hoe we dit voor 
elkaar kunnen krijgen. We organi-
seren hiervoor vier bijeenkomsten.
7 juni:  Hummelo, Brede School  
  De Woordhof 
  (Keppelseweg 56)
8 juni:  Hengelo, Gemeentehuis  
  (Elderinkweg 2)
13 juni:  Vorden, Dorpscentrum  
  (Raadhuisstraat 6)
14 juni:  Zelhem, Het Witte Paard  
  (Ruurloseweg 1)

De bijeenkomsten zijn van 19.30 
tot 21.00 uur. Voorbereiding is 
niet nodig. Via www. moventem.nu/ 
inwonersavondbronckhorst, of 
scan de QR-code, kunt u zich 
aanmelden voor één van de 
inwonersavonden.
Wethouder Jan Engels: “We horen 
uw ideeën voor een zo afval’vrij’ 
mogelijke toekomst graag op 
7, 8, 13 of 14 juni! Deze kunnen 
we dan meenemen 
in ons nieuwe af-
valbeleid, of zoals 
we nu willen zeg-
gen grondstoffen-
beleid.”

Denk mee over ons nieuwe afvalbeleid
Van afval naar grondstof 

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In het buitengebied van Olbur-
gen, Steenderen, Baak en 
Wichmond start op 1 juni de pilot 
‘Inzamelen op maat’. Met deze 
proef wordt een nieuwe wijze 
van afvalinzameling geïntrodu-
ceerd en getoetst aan de prak-
tijk. De bijna 700 deelnemende 
huishoudens hebben inmiddels 
een informatiepakket ontvangen. 
Woont u aan de ‘grens’ van dit 
gebied en heeft u geen pakket 
ontvangen? Dan kunt u ervan 
uitgaan dat uw adres buiten de 
pilot valt. Er verandert voor u, 
net als voor de overige inwoners 
van Bronckhorst, dus niets in de 
inzameling. 

Inzamelfrequentie bepalen
Vanaf 1 juni bepalen de deel-
nemende huishoudens zelf wan-
neer de gft- en de restafvalcon-
tainer geleegd worden. Voor bei-
de containers (‘de groene en de 
grijze’) is er wekelijks een inza-
melmogelijkheid. Deelnemers 
melden zich hiervoor eenvoudig 
digitaal of telefonisch aan bij 
Circulus-Berkel. Op basis van de 
aanmeldingen wordt iedere 
week een efficiënte grijze en een 
groene inzamelroute bepaald. 
De inzamelwagen komt in dit ge-
bied dus niet meer automatisch 
twee- of vierwekelijks langs vol-
gens een vast inzamelschema 

en vaste rijroute. Daarnaast is 
het voor deel-
nemers natuurlijk mogelijk 
zelf restafval naar één van de 
milieuparkjes te brengen; alle 
huishoudens in Bronckhorst 
hebben met de adresgebonden 
milieupas toegang tot de onder-
grondse containers voor rest-
afval.  

Meer service
Met ‘Inzamelen op maat’ kunnen 
inwoners zelf kiezen voor een 
inzamelfrequentie, passend bij 
het eigen huishouden of de be-
hoeften van het moment. De ge-
meente onderzoekt met de pilot 
hoe deze inzamelservice in de 
praktijk bevalt en wat er voor 
nodig is om dit eventueel op 
grotere schaal te introduceren. 
Daarbij spelen ook milieudoel-
stellingen en efficiency een be-
langrijke rol. Tijdens een vaste 
inzamelroute vindt een chauf-
feur momenteel minder dan 50% 
van de containers aan de weg. 
Inzamelen op maat kan dus tijd 
en kilometers schelen, ofwel 
besparing op brandstof en CO2-
uitstoot.

Twee evaluatiemomenten 
De pilot ‘Inzamelen op maat’ 
duurt een jaar en wordt na een 
half jaar en bij afloop geëvalu-
eerd. Ervaringen van de deelne-
mers maken een belangrijk deel 
uit van de evaluatie. Deelnemen-
de huishoudens vragen we daar-
om, op vrijwillige basis, twee-
maal deel te nemen aan een 
korte digitale enquête. Ruim 
voor het beëindigen van de proef 
vernemen alle inwoners van het 
proefgebied of en hoe ‘Inzamelen 
op maat’ wordt gecontinueerd. 
Meer informatie vindt u op 
www.circulus-berkel.nl.

Inzamelen op maat: ‘bewoner 
bepaalt wanneer afval wordt 
opgehaald’

Lopende bestemmingsplanprocedure 
‘Buitengebied Halle-Heide’ gaat op in 
bestemmingsplanprocedure voor 
gehele landelijke gebied 
Vorige week is besloten om de 
lopende bestemmingsplanproce-
dure ‘Buitengebied Halle-Heide’ op 
te laten gaan in de bestemmings-
planprocedure voor het gehele 
landelijke gebied in Bronckhorst. 
Om verschillende redenen willen 
we komen tot één bestemmings-
plan voor het Stedelijk Gebied en 
één plan voor het Landelijk Gebied. 
Onder meer om inwoners eendui-
digheid en overzichtelijkheid te 
bieden. Uitgangspunten voor de 
nieuwe bestemmingsplannen voor 
het Stedelijk en Landelijk Gebied 
zijn minder regels en snellere pro-
cedures voor alle betroken partij-
en en meer uitgaan van de eigen 
kracht en verantwoordelijkheid 
van de inwoner. Op dit moment 
lopen voor de buitengebieden van 
Halle-Heide en Hengelo/Vorden 
procedures voor een nieuw be-
stemmingsplan. Deze gaan op in 
het nieuwe plan voor het Landelijk 
Gebied, dat onlangs is opgestart. 

Bewoners Halle-Heide
De bewoners van Halle-Heide 
hebben de afgelopen jaren met 
verschillende bestemmingsplan-
processen van doen gehad, die om 
meerdere redenen niet zijn afge-
rond.  Het eerste plan is gestopt 
vanwege discussies over de volks-
gezondheid in landbouwontwikke-
lingsgebieden. Het tweede plan 
verviel doordat nog verschillende 
milieutechnische aanpassingen 
nodig bleken na de PlanMER-toet-
sing (enkel de nieuwvestiging op 
de locatie Landeweerweg 6/pluim-
veebedrijf Tieltjes vond voortgang, 

onder meer door een verplaat-
singstoezegging van de provincie). 
Het derde plan willen we nu dus 
op laten gaan in het plan voor het 
Landelijk Gebied, waarmee we 
uniforme regels voor het gehele 
buitengebied van Bronckhorst 
realiseren. 

Ingediende zienswijzen door om-
wonenden van de Landeweerweg 
6 en stichting Leefbaar Halle-Hei-
de op het derde plan betrekken wij 
bij het nieuw op te stellen bestem-
mingsplan. Wij begrijpen dat dit 
voor de betrokkenen teleurstel-
lend is. Ons voornemen hebben 
wij hen in een persoonlijk gesprek 
en een brief toegelicht. Tegen de 
afgegeven vergunning voor Lan-
deweerweg 6 loopt nog wel de be-
roepprocedure, die omwonenden 
en de stichting hebben aangespan-
nen. Voor (andere) bewoners in 
Halle-Heide zal het nieuwe be-
stemmingsplan Landelijk Gebied, 
waaronder ook Halle-Heide komt 
te vallen, meer mogelijkheden 
gaan bieden dan binnen de be-
stemmingsplanprocedure ‘Buiten-
gebied Halle-Heide’ mogelijk zou 
worden. Procedures worden 
korter en er komt meer ruimte 
voor eigen initiatief.

Klankbordgroep bestemmings-
plan Landelijk Gebied 
Om mee te denken bij de totstand-
koming van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied is een klankbord-
groep met inwoners en organisa-
ties uit het gehele gebied opge-
richt. Belangenvereniging Halle-
Heide en Halle’s Belang nodigen 
we uit om hierin zitting te nemen 
voor het buitengebied van Halle. 

Zie voor het besluit om de bestem-
mingsplanprocedure voor Halle-
Heide aan te passen ook de rubriek 
Bekendmakingen en mededelingen 
elders op deze gemeentepagina’s.

Pilot onder 700 huishoudens in buitengebied



Veel inwoners zijn actief in hun 
eigen woonomgeving. Samen hou-
den zij de buurt netjes, iets waar 
we allemaal plezier van hebben. 
Zij onderhouden bijvoorbeeld 
groenstroken en speelplekken of 
ruimen (zwerf)afval op. We waar-
deren hun inzet enorm. Bent u één 
van deze inwoners (die zich inzet 
voor het groen/speelplekken/af-
val)? Dan bent u van harte welkom 
op de vrijwilligersdag op 11 juni 
2016. Deze dag vindt plaats om 
10.30 uur op de gemeentewerf, 
Zelhemseweg 38 in Hengelo (Gld). 

Wat is er te doen?
Tijdens de vrijwilligersdag is er 
een markt met o.a. informatie over 
het onderhouden van openbaar 
groen, (zwerf)afval, speelplaatsen 
en het herkennen van onkruid. 

Nico Wissing, landelijk bekend 
tuin- en landschapsarchitect uit de 
Achterhoek, geeft een presentatie 
en u kunt allerlei workshops 
volgen! Denk bijvoorbeeld aan 
een workshop snoeien, creatieve 
workshops met hout of een ritje op 
de tractor of hoogwerker. Ook is er 
een leuke kinderactiviteit: broodjes 
bakken. 

Leuke prijs
Tijdens de vrijwilligersdag zetten 
we ‘de mooiste groenstrook’ en het 
‘meest bijzondere gevonden voor-
werp’ in het zonnetje. Onderhoudt 
u een groenstrook en bent u trots 
op hoe deze eruit ziet? Of hebt u 
ooit een bijzonder voorwerp ge-
vonden bij het (zwerf)afval oprui-

men? Stuur dan bij uw aanmelding 
een foto mee. Op de vrijwilligersdag 
maken we er een mooie collage 
van. En wie weet, wint u een leuke 
prijs! 

Aanmelden
U kunt zich t/m 4 juni aanmelden via 
www.bronckhorst.nl/vrijwilligers-
dag-juni-2016 of scan de QR-code. 
Vrijwilligers die bij ons bekend zijn 
ontvingen een persoonlijke uitno-
diging. We hebben helaas niet van 
elke vrijwilliger contactgegevens. 
Via deze weg 
nodigen we ook de 
andere vrijwilli-
gers in het groen/
speelplekken/afval 
van harte uit! 

Vrijwilligersdag voor inwoners die groen of speelplekken 
onderhouden of (zwerf)afval opruimen

Marianne Besselink maakt buurt

Zoals u weet, maakt de burge-
meester buurt in Bronckhorst. Zij 
wil de gemeente leren kennen in 
al z’n facetten en u als inwoners 
ontmoeten om te horen wat u be-
zighoudt. In deze rubriek houden 
wij u op de hoogte van een aantal 
van de bezoeken die zij bracht in 
de afgelopen weken. 

Aan een duik waagde ze zich niet 
met de lage temperaturen , maar 
eind april opende ze met veel ple-

zier de zwembaden In de Dennen 
in Vorden en ’t Elderink in Hengelo. 
Ze wenste de medewerkers van 
de baden een prachtig en sportief 
seizoen toe. 
 
De afgelopen periode waren er 
ook twee feestelijke bijeenkom-
sten waarbij inwoners uit handen 
van de burgemeester een lintje 
ontvingen. De lintjesregen op de 
dag voor Koningsdag waar 4 
Bronckhorsters in het zonnetje 
werden gezet en op 14 mei kreeg 
de heer Minor uit Laag-Keppel een 
lintje. Marianne Besselink: “Ge-
weldig wat deze mensen allemaal 
voor hun medemens en de samen-
leving doen, het lintje is een dik 
verdiende waardering!” Tijdens 
Koningsdag zelf was zij bij de au-
bade en het vogelschieten in Vor-
den en de kinderspelen in Halle. 

Op Hemelvaartsdag en was de bur-
gemeester te gast bij de historische 
broodweging bij boerderij Mulders-
fluite tussen Hengelo en Zelhem. 
Een bijzondere en mooie traditie 
waar zij graag getuige van was.

Natuurlijk was burgemeester 
Besselink ook aanwezig bij de 
doortocht van de Giro in Zelhem. 
De burgemeester: “In de door-
komstplaatsen Hummelo en 
Zelhem hebben ondernemers en 
inwoners er een geweldig roze 
feest van gemaakt. Zoveel bezoe-
kers die deze zonnige dag een 
unieke wielerervaring beleefden!”  
Verder ging de burgemeester 
langs bij ARXLabs in Zelhem. 
Ze opende daar de ‘Duurzame 
Werkplaats’ en kreeg er een inspi-
rerende rondleiding. Ook was ze 
te gast op kasteel de Wildenborch 
in Vorden voor een ontmoeting 
met eigenaren van landgoederen 
in Bronckhorst (tijdens de ver-
gadering van het Bronckhorster 
Kroonjuwelen Beraad), waar 
gesproken is over de ambities en 
uitdagingen van een landgoedei-
genaar. Natuurlijk ontbrak een 
wandeling over het prachtige 
landgoed niet. 

Afval scheiden: in veel huishou-
dens en bedrijven is het inmid-
dels heel gewoon. Het is goed 
voor het milieu, want veel afval 
is geen afval maar kan prima als 
grondstof worden hergebruikt. 
Daarnaast is afval scheiden 
goed voor de portemonnee. De 
gemeente streeft naar een 
zwerfafval- en restafvalvrij 
Bronckhorst. Daarom kunnen 
scholen en verenigingen nu gra-
tis meedoen aan het scheiden 
van afval op school of bij hun 
club. Leden en leerlingen schei-
den thuis ook afval, dus dan is 
het geen probleem om dat op 
school of in de sporthal ook te 
doen. En er is nu een landelijke 
pilot, waardoor ze met het ge-
scheiden inzamelen van onder 
andere blikjes, flesjes en andere 
kleine plastic verpakkingen een 
kleine beloning verdienen om de 
school- of clubkas te spekken. 

Hoe werkt het?
Aan scholen en verenigingen die 
meedoen, stellen we gratis con-
tainers voor gft (groen), plastic, 
metaal en drankpakken (oranje) 
en papier (blauw) ter beschik-
king om afval te scheiden. Voor 
het aanbieden van de oranje 
container ontvangen zij een ver-
goeding. Bijvoorbeeld om leuke 
activiteiten van te organiseren of 
materiaal voor te kopen. Daar-
naast kunnen scholen gratis ge-
bruik maken van het educatieve 
afvalscheidingspakket Cleanwise. 
In totaal 50 scholen en vereni-
gingen met eigen accommoda-
ties kregen in het voorjaar een 
brief van ons met informatie 
over het project en de vraag of 
zij mee willen doen. We zijn in-
middels, samen met inwoonster 
Ineke Ruijsch die ons helpt bij 
het project en zelf een fanatiek 
zwerfvuilopraapster is, langs 
40 van hen geweest om uitleg 
te geven en hen enthousiast 
te maken. En met resultaat! 

Ca. 20 scholen doen al 
mee, 3 zwembaden en 
5 verenigingen. 
Prachtig natuurlijk! 
Hopelijk volgt de rest 
ook snel.

Project biedt mogelijkheid om kas te spekken 

Veel belangstelling scholen en 
verenigingen om mee te doen aan 
afval scheiden! 

Overzicht programma
10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee.
11.00 uur:  Opening door burgemeester Besselink en 
 wethouder Seesing.
 Aandacht voor ‘mooiste groenstrook’ en ‘meest 
 bijzondere gevonden voorwerp’.
11.30 uur: Presentatie Nico Wissing.
12.00 uur: Workshops en informatiemarkt in combinatie met lunch.
14.30 uur: Afsluiting en borrel.

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet 
niet waar u moet beginnen? Hebt 
u advies nodig bij de lopende 
gang van zaken in uw onderne-
ming, omdat het even wat minder 
gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regio-
nale Organisatie Zelfstandigen) 
terecht. Deze organisatie voert 
voor de meeste gemeenten in de 
Achterhoek, waaronder Bronck-
horst, regelingen voor onder- 

nemers uit. Daarnaast biedt ROZ 
advies, coaching en trainingen 
voor starters en ondernemers. 
Zo kunt u bijvoorbeeld onder-
steuning krijgen van (oud)onder-
nemers op het gebied van mar-
keting, financiën of netwerken 
om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 
(BBZ) uit. Ondernemers die tijde-
lijk 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 levensvat-
baar te blijven en de financiering 
niet bancair voor elkaar kunnen 
krijgen. Naast kredietverlening 

biedt het BBZ de mogelijkheid 
voor een tijdelijke inkomens-
aanvulling. ROZ heeft ook goede 
contacten met banken om voor u 
te bemiddelen bij het verstrekken 
van een lening. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om onderne-
mend Bronckhorst te stimuleren. 
Voor meer informatie kijk op 
www.rozgroep.nl of bel (074) 
241 5100 of mail naar info@
rozgroep.nl. U kunt ook een 
afspraak maken met een onder-
nemersadviseur tijdens het 
maandelijkse spreekuur in ons 
gemeentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op 7 juni en 
5 juli a.s. van 13.00 tot 17.00 uur. 
Noteer deze data.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Brandveilig op vakantie

De vakantie staat weer voor de 
deur. We trekken er met z’n al-
len op uit met caravan, camper, 
tent of boot. Helaas moeten jaar-
lijks veel uitstapjes of vakanties 
onderbroken worden door 
bijvoorbeeld ongelukken met 
gas en elektriciteit. Met een 
paar maatregelen kunt u een 
hoop leed voorkomen.

Goed voorbereid
Laat uw kampeermiddel en/of 
-installatie voor de aanvang van 
het kampeerseizoen controleren 
door een erkend bedrijf. Ga altijd 
uiterst zorgvuldig te werk bij het 
installeren, aansluiten, wisselen 

en gebruiken van flessengas. 
Neem de tijd om de gebruiks-
aanwijzing en veiligheidsvoor-
schriften voor gasflessen en 
gasapparatuur door te nemen. 
Zorg daarnaast voor een brand-
blusser in uw vakantieverblijf. 

Geef brand geen kans
• Rook niet als u een gasfles 

wisselt
• Zet partylights, gaslampen en 

tuinfakkels op gepaste afstand 
van planten/bomen, tentdoek 
en ander brandbaar materiaal

• Bij brandwonden geldt: eerst 
water, de rest komt later… 
Koel minimaal 10 minuten 

 het liefst met lauw water. 
Waarschuw een arts 

Elektriciteit in de caravan 
Bij de jaarlijkse caravancontrole 
blijkt dat menig enthousiaste 
doe-het-zelver elektriciteit in de 
caravan aanlegt of verandert. 
Daar is niets op tegen, als het 
maar vakkundig en dus veilig 
gebeurt. En dat blijkt helaas niet 
altijd het geval te zijn. Loop eens 
kritisch door en rond uw caravan 
of camper en let daarbij vooral 
op zaken zoals de bedrading, 
de gebruikte aansluitingen en 
stekkers, en of er voldoende 
ventilatie mogelijk is. Mocht er 
toch iets gebeuren, zorg dan dat 
u tijdig gewaarschuwd wordt 
door een rookmelder én kool-
monoxidemelder. 

Kijk voor meer informatie over 
brandveilig op vakantie gaan op 
www.brandweer.nl/brandveilig-
heid.



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 sirene-
geluid 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 
Gelderland’. Via deze omroep wordt u op de hoogte 
gehouden van de ramp en ontvangt u zonodig in-
structies. Op maandag 6 juni a.s. is de eerstvolgende 
sirenetest. Als aanvulling op de sirene is er NL-Alert, 

een alarmmiddel voor de mobiele telefoon om u 
up to date te informeren als er een crisissituatie is. 
Stel het in! Lees meer op www.nl-alert.nl. Op 6 juni 
om 12.00 uur wordt een landelijk bericht uitgedaan 
naar iedereen die NL-Alert op z’n telefoon heeft ge-
installeerd om te controleren of uw telefoon inder-
daad juist is ingesteld om berichten te ontvangen. 
U hoeft niets te doen naar aanleiding van het bericht.

Sirenetest 

Uit de raad

Raadsvergadering 
26 mei 2016
Op 26 mei vergaderde de ge-
meenteraad. In het vragenkwar-
tier vroeg het CDA naar de stand 
van zaken aanleg breedband. 
Wethouder Seesing vertelde dat 
de Achterhoekse gemeenten in 
overleg zijn met CIF (o.a. over de 
organisatie van vraagbundeling), 
een glasvezelbedrijf dat in het 
westen en midden van het land 
al netwerken heeft aangelegd. 
Voorwaarde is nog steeds dat 
50% van de adressen een aan-
sluiting neemt. CDA stoort zich 
aan berichten in de media over de 
budgetoverschotten bij de zorg-
taken. Waar worden deze berich-
ten op gebaseerd en kan onze 
gemeente de berichtgeving ook 
beïnvloeden? Wethouder Peppel-
man gaf aan dat ons overschot 
gereserveerd is voor de nieuwe 
zorgtaken en we dit de komende 
jaren nodig zullen hebben. De 
gemeente heeft weinig invloed op 
de uitwerking hiervan in de me-
dia. GroenLinks refereert aan de 
uitspraak van de Centrale Raad 
voor Beroep over inzet huishou-
delijk hulp. Wat zijn de gevolgen 
en kan Bronckhorst maatwerk 
leveren. De uitspraak van de 
Centrale Raad voor Beroep heeft 
geen gevolgen voor de voorzie-
ning huishoudelijke hulp. Iedere 

cliënt heeft een zorgplan, dat is 
altijd maatwerk. Bij Bronckhorst 
is niet het aantal uren huishoude-
lijke hulp leidend, maar het resul-
taat een schoon en leefbaar huis. 
VVD stelde een vraag over de rol 
van de gemeente bij de Streek-
conferentie georganiseerd door 
Natuurmonumenten. De gemeen-
te heeft adressen geleverd vol-
gens de specificaties (op naam, 
niet op adres) van Natuurmonu-
menten. Als speciale gasten van 
de raad zaten onder andere 
Oecumenische Vrouwen Groep 
Wichmond Vierakker en stagiairs 
en collega’s van de gemeente 
Bronckhorst. Op de agenda 
stonden onder meer de volgende 
onderwerpen:

• ‘De gemeente Bronckhorst 
heet welkom’

 De raad sprak zijn complimen-
ten uit over de notitie ‘De ge-
meente Bronckhorst heet wel-
kom’ en gaf het college de op-
dracht tot verdere uitwerking 
ervan. In de notitie schetsen wij 
een aanpak om statushouders 
in kortere tijd de Nederlandse 
taal te laten beheersen en een 
uitgebreid kennismakings-

 programma met hun nieuwe 
woonomgeving zodat zij opti-
maal mee kunnen doen in de 
maatschappij

• Programmabegroting en 
 financiële begroting 2017-

2020 Regio Achterhoek
 De Regio Achterhoek is er om 

de regionale belangen van de 
Achterhoekse gemeenten te 
behartigen op punten die door 
de gemeenteraden zijn geko-
zen. Volgens de wet hoort de 
Regio inzicht te geven in de 

 uitvoering van zijn taken en de 
financiële consequenties ervan. 
De raad nam kennis van de 
financiële stukken. De raad 
vindt wel dat de structuur van 
de Regio Achterhoek onduide-
lijk is

• Delegatiebesluit openbaarheid 
van wegen

 De laatste jaren ontvingen we 
meerdere verzoeken of wij een 
deel van een openbare weg 

 willen verkopen. Het gaat om 
(delen) van wegen of paden 

 die hun doorgaande functie 
hebben verloren of doodlopend 
zijn. De raad is bevoegd om een 
weg aan het openbaar verkeer 
te onttrekken. Om koopver-
zoeken vlotter af te kunnen 
handelen, droeg de raad deze 

 bevoegdheid over aan b en w 
(tegen: GBB)

• Werkwijze verklaring van 
geen bedenkingen Wabo

 Op basis van de uitspraken van 
de Raad van State is een aan-
passing nodig in de werkwijze 
voor het afgeven van een ver-
klaring van geen bedenkingen 
Wabo. De raad trok eerdere 
(delegatie)besluiten in

• Bestemmingsplan 
‘Buitengebied; Wisselinkweg 
- Korenweg Zelhem’

 Op de percelen was een trans-
portbedrijf gevestigd, maar deze 
is verplaatst naar een andere 

 locatie. Naast de gesloopte wo-
ning op de Korenweg wil de initi-
atiefnemer de bedrijfsgebouwen 
en 2 woningen slopen en hiervoor 
3 woningen terugbouwen. De raad 
stelde het bestemmingsplan 

 ongewijzigd vast 
• Onkostenvergoeding 

werkervaringsplaatsen
 Gemeenten willen jongeren en 

werkzoekenden kansen geven 
om werkervaring op te doen, 
om zo hun positie op de 

 arbeidsmarkt te versterken. 
Het gaat hierbij om jongeren tot 
35 jaar. De raad ging akkoord 
met een onkostenvergoeding 
voor werkervaringsplaatsen

• Normen- en toetsingskader 
rechtmatigheid gemeente 
Bronckhorst 2016

 Met het normen- en toetsings-
kader worden kaders gesteld 
voor de rechtmatigheidsonder-
zoeken en de accountants-

 controle. De raad stelde het 
normen- en toetsingskader vast 

• Eerste Tussenrapportage 2016
 De eerste tussenrapportage 

doet verslag over de financiële 
stand van zaken van januari 
t/m maart. Met name de vor-
deringen die afwijken van de 
programmabegroting worden 
hierin beschreven. De raad 
stelde veel vragen, o.a. de leeg-
standslijst en het project ‘Vol-
wassenen op gezond gewicht’. 
GBB diende een motie in om de 
leegstandslijst beter te onder-
zoeken. Deze motie haalde het 
niet. Een ander punt is het 
groot onderhoud aan de Vars-
selring in Hengelo. De Varssel-
ring is bijna 50 jaar oud. 

 Het racecircuit bestaat uit een 
ronde van ca. 5 kilometer over 
een gedeelte van de Varsselse-
weg, Veldermansweg, een deel 
van de Rijnweg en de Venne-
weg. Volgens onze reguliere 
onderhoudsplanning komt de 
Varsselseweg in aanmerking 
voor groot asfaltonderhoud. 
Hiervoor is echter geen budget 
gereserveerd. De raad sprak 
zijn verbazing uit over de ma-
nier waarop deze forse inves-
tering werd gepresenteerd. 

 Die hoort thuis in de begroting, 
niet in de tussenrapportage. 
Het gaat om ca. 330.000 euro, 
te dekken uit de algemene re-
serve. Hamove, die wedstrijden 
op het circuit organiseert, 

 levert geen geldelijke bijdrage, 
maar verricht met vrijwilligers 
werkzaamheden aan het on-
derhoud van het circuit, zoals 
het herstraten van inritten naar 
grondeigenaren en het harken 
en inzaaien van de bermen na 
het aanbrengen van het asfalt. 

 Deze kosten hoeft de gemeente 
niet te maken. De raad stemde 
(met een aantal stemverklarin-
gen) uiteindelijk wel in met de 
tussenrapportage (tegen: 
Groen Links)

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die besproken zijn 
tijdens de vergadering verwijzen 
wij u naar www.bronckhorst.nl/
gemeenteraad. U kunt hier ook 
de vergadering terugluisteren. 
De eerstvolgende raadsvergade-
ring is op 30 juni.

Werkzaamheden N316 Doetinchem-Vorden
De provincie start 6 juni met weg-
werkzaamheden aan de N316 tus-
sen Doetichem en Vorden. Het gaat 
om onderhoud aan het asfalt 
en verbetering van de verkeersvei-
ligheid op de weg en de fietspaden. 
Naar verwachting zijn de werk-
zaamheden op 23 september klaar.

Verkeersveiligheid
•  de fietspaden langs de N316 krij-

gen rood asfalt 
•  er komen verhoogde middenge-

leiders in de N316 ter hoogte van 
de kruispunten Kruisbergseweg/
Schooltinkweg en Wassinkbrink-
weg 

•  de voetgangersoversteekplaats in 
Velswijk wordt verbeterd

Afsluiting in fasen
Om de hinder te beperken wordt de 
N316 in verschillende fasen afge-
sloten. U wordt met borden omge-
leid.

Fase 1 Doetinchem tot rotonde 
Velswijk N330
N316 Velswijkseweg en Kruisberg-
seweg, vanaf de komgrens van Doe-

tinchem tot de rotonde Vels-
wijk/N330 Hummeloseweg. De 
weg wordt afgesloten van 6 t/m 
17 juni 2016.
Op de N316 wordt u omgeleid 
vanuit Doetinchem via de N315 
naar Zelhem en via de N330 
richting Velswijk en omgekeerd.

Fase 1B rotonde Velswijk 
N330
N316 rotonde Kruisbergseweg/
N330 Hummeloseweg. De weg 
wordt afgesloten van 9 juni 
20.00 uur tot 13 juni 6.00 uur. 
Op de N316 wordt u omgeleid 

vanuit Doetinchem via de N315 
naar Zelhem en via de Hengelose-
weg en Zelhemseweg en Mole-
nenk naar Hengelo en omgekeerd.

Fase 2 Rotonde Velswijk tot 
Hengelo aansluiting Molenenk
N316 Kruisbergseweg vanaf ro-
tonde Velswijk/N330 Hummelo-
seweg tot aansluiting Molenenk in 
Hengelo. De weg wordt afgesloten 
van 20 juni t/m 8 juli 2016.
De rotonde Kroezerijweg is in de-
ze periode maximaal drie dagen 
afgesloten voor overstekend ver-
keer. Op de N316 wordt u omge-

leid vanaf Doetinchem via de ro-
tonde Velswijk N330 naar Zelhem 
en via de N315 naar Ruurlo en 
vandaar via N319 richting Vorden 
en omgekeerd. Richting Hengelo 
wordt u omgeleid vanaf de N315 
via de Hengeloseweg en Zelhem-
seweg naar Hengelo en omge-
keerd.

Fase 4 Rondweg Vorden
N316 Rondweg Vorden tussen de 
rotonde Baakseweg en N319 Zut-
phenseweg. Deze werkzaamhe-
den worden uitgevoerd in nacht-
afsluitingen en 1 weekend afslui-
ting. De data van deze afsluitingen 
zijn nog niet bekend, maar hier-
over krijgt u tijdig bericht. Op de 
N316 wordt u omgeleid vanaf Vor-
den naar Wichmond en Baak en 
vandaar via de N314 naar Zutphen 
en omgekeerd.

Meer informatie
Op www.bereikbaargelderland.nl 
vindt u actuele informatie over 
wegwerkzaamheden en eventuele 
omleidingen. Voor de meest actu-
ele stand van zaken kunt u op 

bereikbaargelderland.nl een 
gratis email alert inschakelen. 
Voor vragen over de werkzaam-
heden neemt u op werkdagen 
contact op met het Provincieloket 
van de provincie Gelderland, 
(026) 359 99 99 of 
provincieloket@gelderland.nl 
(www.gelderland.nl/provincieloket).



Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen
In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op een-
voudige wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen 
rechten ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het 
besluit. Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de 
bekendmaking zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan 
kunt u tijdens onze openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox ontvangen, abonneer u dan via http://
overuwbuurt.overheid.nl op de e-mailservice voor 
bekendmakingen. U kunt daarbij aangeven van welke 
bekendmakingen (bijvoorbeeld 
‘binnen een straal van’, maar ook welk soort bekend-
making) u een attendering wilt ontvangen. U kunt hier-
voor via deze site ook een gratis app downloaden. 

Baak:
• Zutphen-Emmerikseweg 83A, bouwen bedrijfsruimte met kantoor, vergunning verleend

Drempt: 
• Kruysakker nabij 5, afsluiten weg voor buurtfeest, ontheffing verleend 

Halle:
• Landeweerweg 6, aanleg gesloten bodemenergiesysteem, melding beoordeeld
• Halle-Heide, buitengebied Halle-Heide, beëindigen bestemmingsplan, zie voor meer 

informatie over dit onderwerp het artikel elders op deze gemeentepagina’s 

Hengelo (Gld):
• Gompertsdijk 7, 9 en ong., verplaatsen/vervallen woonbestemming, ontwerp bestem-

mingsplan
• Iekink 28, kappen 2 beuken, aanvraag ontvangen
• Landgoed Zelle, verschuiving bestemmingen, ontwerp bestemmingsplan
• Koningsweg 2A, plaatsen windmolen, aanvraag 20 juli 2014 ingetrokken 
• Slotsteeg 1, aanleg gesloten aardwarmtesysteem, melding beoordeeld
• Vloed nabij 15/17, afsluiten weg voor buurtfeest, ontheffing verleend

Hummelo:
• Dorpsstraat 1, organiseren spare-ribavond en Veltins dartsfinale, vergunning verleend
• Hennendalseweg 3, kappen notenboom, vergunning verleend

Keijenborg:
• Ottenkampweg, afsluiten weg voor buurtfeest, ontheffing verleend
• Past. Thuisstraat 21, wijzigen vergroten kleedaccommodatie en kantine, vergunning verleend  

Laag Keppel:
• Barlhammerweg 3, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Van Pallandtlaan 21, kappen esdoorn, aanvraag ontvangen
• Rijksweg 85, kandelaberen 2 lindebomen, vergunning verleend

Olburgen:
• Olburgseweg 8A, aanleggen uitrit, vergunning verleend

Steenderen:
• L. Dolfingweg, aanleggen fietspad, aanvraag ontvangen 
• uiterwaarden van de IJssel, kappen diverse bomen, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Lamstraat 12A, bouwen werktuigenberging, vergunning verleend

Vorden:
• De Horsterkamp 8 (Kasteelweide), organiseren kindermiddag, vergunning verleend
• Oude Enkweg 12, organiseren picknick middag met muziekuitvoering, vergunning verleend
• Reeoordweg 2A, open dag Urtica, vergunning verleend
• Reeoordweg 2A, aanleggen mantelbuis, vergunning verleend

Wichmond:
• Okhorstweg 2, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Akkermansstraat 2, vergroten woning, aanvraag ontvangen
• Brinkweg 38, verbouwen bedrijfsgebouw 2e fase, vergunning verleend
• hoek Ruurloseweg-Petersdijk, organiseren land- en tuinbouwbeurs, vergunning verleend
• De Savornin Lohmanstraat 13, vergroten woning, vergunning verleend
• Smidsstraat 7A, veranderen woning, aanvraag ontvangen
• Het Weidje, afsluiten weg voor buurtfeest, ontheffing verleend
• Vincent van Goghstraat 74, organiseren feest 75 jarig bestaan VV Zelhem, vergunning verleend

Mededelingen
Werkzaamheden
• Toldijk, in verband met velwerkzaamheden van bomen sluiten wij op 3 juni 2016 
 de Schiphorsterstraat af
• Bronkhorst, in verband met velwerkzaamheden van bomen sluiten wij op 2 en 3 juni 2016

de Onderstraat, tussen de Molenstraat en Dr. A. Ariënsstraat, af 

Hulpdiensten en Arriva kunnen wel gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven de 
aanwonenden bereikbaar. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven 
omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen 
vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden. 

Blijf op de hoogte!

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

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

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

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem

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

en InnerChildWork

RBCZ

Schrijf je nu in!

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

SCHOORSTEEN
VEGEN

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering



Touwtrektoernooi voor alle basisscholen 
gemeente Bronckhorst
VORDEN - Op zondag 18 septem-
ber is de aftrap van de Nationale 
Sportweek 2016. Dit gebeurt in 
Vorden met een Scholentoer-
nooi touwtrekken voor kinde-
ren van groep zeven en acht van 
alle basisscholen in de gemeente 
Bronckhorst. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de gemeente 
Bronckhorst komen basisscho-
len samen tijdens een scholen-
toernooi. Het toernooi vindt 
plaats op de accommodatie van 
Touwtrekvereniging Vorden aan 
de Ruurloseweg 110 in Vorden 
en begint om 13.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur.

De Nationale Sportweek is een 
initiatief van het NOC*NSF met 
als doel sporten en bewegen te 
promoten. “De sportweek laat 
zien hoe gezond en vooral leuk 
sporten en bewegen is, dat is in 
deze tijd van “beeldschermen” 
erg belangrijk, aldus Ernst Jan 
Somsen namens de gemeente 
Bronckhorst en één van de initi-
atiefnemers. In het verleden werd 
er in Vorden ook een scholentoer-
nooi touwtrekken georganiseerd. 
Hendrik-Jan Dijkman: “Tot 1975 
organiseerden wij als TTV Vorden 

elk jaar een scholentoernooi. Het 
was altijd erg leuk om te zien hoe 
enthousiast de kinderen waren.” 
Ook in Hengelo werd er jarenlang 
touw getrokken tijdens Koningin-
nedag op het veld voor De Bleijke.
De kinderen die mee willen doen 
kunnen zich opgeven in teams 
van minimaal zes personen via 
hun school. Ook als er op een 
school te weinig kinderen zijn 

voor een team kunnen zij zich 
aanmelden want er kan ook een 
‘mixteam’ samengesteld worden 
van bijvoorbeeld twee scholen. 

Kinderen die graag mee willen 
doen en van te voren een keer 
willen oefenen zijn welkom op 
woensdagmiddag 14 september 
van 14.00 tot 15.00 uur bij TTV 
Vorden.

Prijs voor mooiste worp 
voor Hieke Bielderman
VORDEN - Op zaterdag 21 mei 
deed een kleine groep judoka’s 
van Nippon Judo Achterhoek 
mee aan het B.P.O. judotoernooi 
te Hasselt. Op 9 matten streden 
er meer dan 700 judoka’s om de 
prijzen. Hieke Bielderman uit 
Vorden behaalde een tweede 
plaats en ging met een speciale 
prijs voor de mooiste worp naar 
huis.

Ook Thom Tiedink (Borculo), Ger-
ben ten Have (Ruurlo) en Luuk 
van Nieuwland (Hengelo Gld) be-
haalden een tweede plaats en Stijn 
Zenderink (Ruurlo) behaalde een 
4e plaats. Niek Geleijnse (Ruurlo) 
heeft een flinke strijd geleverd 
maar greep net naast de prijzen. 
Naast de medailles werd er door 

de scheidsrechters in iedere pool 
een style prijs uitgereikt voor 
mooiste worp. Hieke Bielderman 
en Gerben ten Have mochten deze 
prijs in ontvangst nemen.

3e plaats op Dutch Masters Open
Oleg Kuznetsov (Lichtenvoorde) 
deed mee aan de Dutch Masters 
Open in Delft en won de bronzen 
medailles. De zesde editie van dit 
toernooi, dat afgelopen zaterdag 
21 mei plaatsvond, is tevens het 
officiële Nederlands kampioen-
schap in deze categorie en kende 
ook dit jaar weer deelname van 
tientallen binnen- en buitenland-
se judoliefhebbers uit Oekraïne, 
Groot-Brittannië, Spanje, Frank-
rijk, Denemarken, Duitsland, Fin-
land en Rusland.

   

Deelnemers Quintusloop 
bijna droog over
HENGELO - Zondag 29 mei kon, 
ondanks de slechte weersvoor-
spellingen, een nagenoeg droge 
Quintusloop worden gehouden. 
Met 175 deelnemers was deze 
vierde editie zeer goed bezocht. 
Start en finish was bij Sporthal 
De Kamp. Voorzitter van Hand-
balvereniging SV Quintus, Step-
hen Rouppe van der Voort liet 
de toeter klinken bij de start van 
de verschillende afstanden door 
het prachtige buitengebied van 
Hengelo.

Speaker Jeffrey van Londen praat-
te tijdens het evenement het pu-
bliek bij over de wedstrijd. DJ Dion 
Wolf zorgde voor het geluid en een 
sportief muziekje tussendoor. Fy-
siotherapeut Rik Ringenier behan-
delde enkele mensen vooraf, maar 
vooral na afloop.

Al ruim voor 12.15 uur stonden 
de deelnemers tussen de zes en 
twaalf jaar klaar aan de start. Zij 
gingen eerst met Feikje Breimer 
aan de slag met een warming up 
voor hun run van 1,75 kilometer. 

Een nieuwe categorie waarvoor 
meteen duidelijk is dat met 35 kids 
daar goede animo voor is.

Om 13.00 uur startte de tien kilo-
meter en een kwartiertje later de 
vijf kilometer, met onderweg een 
muzikale ondersteuning van de 
Koninklijke Harmonie Concor-
dia. Direct na het passeren van de 
startstreep, startte de tijdwaarne-
ming via de tags aan de schoenen. 
Voor het enthousiaste publiek was 
het nu wachten tot de eersten over 
de finishlijn zouden komen.

Per categorie kregen de drie snel-
ste lopers een plek op het erepo-
dium. Voor alle uitslagen zie de 
website. Tot slot bedankte wed-
strijdleider Benno Dolphijn alle 
sponsoren en vrijwilligers die dit 
sportieve evenement mogelijk ge-
maakt hebben en de hardlopers 
voor hun deelname.
   

 ■ www.achterhoekfoto.nl ■ www.quintusloop.nl ■ www.inschrijven.nl

Vermoedelijk 
opslagtank voor 
stookolie
VORDEN - Tijdens graafwerkzaam-
heden voor de nuts-aansluitingen 
van 6 woningen van ProWonen 
aan De Delle 2 t/m 12 in Vorden is 
een olietank gevonden van bijna 
30.000 liter.

Deze tank is waarschijnlijk ooit 
gebruikt voor opslag van stook-
olie voor de verwarming van het 
inmiddels gesloopte verzorgings-
huis De Wehme. Om opdrijven in 
het grondwater te voorkomen was 
de tank vastgezet op een zware be-
tonplaat. 
Op 17 mei is de tank met de be-
tonplaat volgens de geldende sa-
neringsvoorschriften uit de grond 
gehaald. Gelukkig is er geen lek-
kage van de tank geconstateerd 

en is de omringende grond dus 
niet vervuild. De oplevering van 
de zes woningen is niet in gevaar 
gekomen door deze onaangena-

me verassing en zal binnenkort 
plaatsvinden. De sleuteluitgiftes 
aan de huurders van de woningen 
is gepland op 13 en 14 juni.

Olietank gevonden tijdens
graafwerkzaamheden Wehme

Op 17 mei is de tank met de betonplaat volgens de geldende saneringsvoorschriften uit 

de grond gehaald. Foto: PR

Een touwtrek demonstratiewedstrijd bij school De Kraanvogel in Kranenburg. 

Foto: Jan Hendriksen 

VORDEN - Deze woorden klon-
ken woensdag 25 mei in de 
sporthal van Vorden. De man-
nen van ‘Circus op school’ had-
den een heus circus opgebouwd 
waar de kinderen van ‘De Vor-
dering’ als echte circusartiesten 
konden schitteren. 

De dag ervoor studeerden de kin-
deren een circusact in en lieten zij 
een wervelende circusshow zien. 
Wilde dieren, Limbo dansers, ba-
lanceer artiesten, echte fakirs; ze 
kwamen allemaal voorbij woens-
dag. Groot applaus, vertederende 
momenten en veel lachsalvo’s. 
Kortom een geslaagd onderdeel 
van de 40e jarige feestweek van 
‘De Vordering’. Bekijk de foto’s op 
www.devordering.nl.Kinderen van ‘De Vordering’ schitteren als echte circusartiesten. Foto: PR

‘Welkom bij het Vordering circus’ Hieke behaalde een tweede plaats op het B.P.O. judotoernooi te Hasselt. Foto: PR

De jongste deelnemers van de Quintusloop zijn gestart. Foto: Liesbeth Spaansen
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Kunstroute langs ateliers en galeries 
in Vorden
VORDEN - Zondag 12 juni is de 39ste editie van KunstZondagVorden 
(KZV), de kunstroute langs ateliers en galeries in Vorden-centrum 
en haar buitengebied. Op deze tweede KunstZondagVorden van dit 
jaar openen vier ateliers en vijf galeries (drie met beeldentuin) van 
11.00 tot 17.00 uur hun deuren. De deelnemende kunstlocaties zijn 
herkenbaar aan de KZV-vlag.

Op vrijwel alle locaties zijn 
kunstenaars,vormgevers of foto-
grafen aanwezig om met u van 
gedachten te wisselen over hun 
inspiratiebronnen, het creatieve 
proces en de door hen toegepaste 
technieken en beeldelementen. 
Het full-color KZV-Infoblad met 
een korte beschrijving wat op de 
verschillende locaties te zien is en 
met een plattegrond waarop ook 
de routes naar de locaties in het 
buitengebied zijn aangegeven, is 
vanaf heden gratis af te halen bij 
VVV Vorden, Kerkstraat 1B. U kunt 
het Infoblad ook verkrijgen bij de 
deelnemende galeries en down-
loaden op de website van Kunst-

ZondagVorden. Zo kunt u zich 
vooraf oriënteren en desgewenst 
een eigen route samenstellen. 
KunstZondagVorden staat voor 
een diversiteit aan hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving, 
zowel figuratief als abstract, met 
kwaliteit. In de ateliers en galeries 
hangen schilderijen en tekenin-
gen, zowel abstract als figuratief, 
gemaakt in diverse technieken en 
materialen. Ook is er veel ruim-
telijk werk te bezichtigen, zoals 
figuratieve beelden en abstracte 
sculpturen, uiteenlopend in ma-
teriaal en formaat. Daarnaast treft 
u op de kunstroute ook interes-
sante fotografie, 3d-design, zoals 

sieraden en tassen, keramische 
objecten en glaskunst. Kunste-
naar Bas Brouwer participeert 
voor het eerst. In zijn Atelier ‘By 
the Way’ aan de Nieuwstad 23 
kunt u kennismaken met deze 
kunstenaar en zijn werk. Sinds 
zijn terugkeer naar Vorden houdt 
Brouwer zich naast het schrijven 
van teksten en muziek weer in-
tensief bezig met beeldend werk. 
Hierin probeert hij alledaagse 
vluchtige momenten in verstilde 
beelden te vangen. Zoals Brouwer 
zelf zegt: “Je zou mijn werk het 
conserveren van momenten kun-
nen noemen”. De rode draad in 
zijn werk wordt gevormd door de 
suggestie dat er iets gaat gebeuren 
of gebeurd is. Hij verbeeldt dit in 
schilderijen in diverse technieken 
en materialen.
   

 ■ www.kunstzondagvorden.nl

Update vorderingen Muziekkoepel
VORDEN - Er zijn in de afgelo-
pen periode, met spontane hulp, 
wederom vorderingen gemaakt. 
Het houtwerk ten behoeve van 
het gepatineerde zink is aange-
bracht. Deze acht ‘taartpunten’ 
zijn aangeboden door acht ver-
schillende zelfstandigen.

Pim van Zeeburg, Bouwbedrijf 
Visser en Meijer, Bouwbedrijf Rob 
Hartman, Bouwbedrijf Jos Schreur, 
Bouwbedrijf Schotman, Timmer-
bedrijf J.Schotman, Bouwbedrijf 
Frans Lebbink en Bouwbedrijf 
Onno Eckhardt. Fons Jansen In-
stallateurs heeft het zink hiervoor 
gereed gemaakt. Binnenkort zal dit 
worden aangebracht. Pim van Zee-
burg, Edwin Visser en Rob Hart-
man hebben inmiddels een groot 
deel van het plafond in de koepel 
aangebracht. In dit plafond worden 
de 96 led-lampjes aangebracht.

Ook het akoestisch deel van het 
plafond wordt weer in de oude 
luister hersteld. Deze week wordt 
de meterkast opgemetseld. Het ko-
zijn en de deur is aangeboden door 
Timmerfabriek Besselink uit Vier-
akker. Om het onderhoud van het 
grasveld veiliger te maken heeft de 
stichting met de gemeente een deal 
gesloten. Het talud nabij de kabel-
baan is iets langer aangehaald. Het 
Panna-veld is uitgegraven en het 
gemalen puin hiervoor is aange-
boden door Erik Bouwmeester en 

De Covik uit Steenderen terwijl 
Beeftink Vorden het zal uitvlak-
ken. Jeroen Bleumink uit Vorden 
zal hiervoor het zand leveren en 
ook aantrillen. De jongeren, waar-
voor dit veld is bedoeld, zijn druk 
in de weer om de trottoirbanden 
bij elkaar te verzamelen. Zij zullen 
ook verdere werkzaamheden ver-
richten zodat er nog deze zomer 
in een nieuwe kooi gevoetbald kan 
worden. Barendsen Staaltechniek 
is inmiddels begonnen en zal deze 
kooi voor de bouwvak aanleveren. 
Henri Barendsen en Wouter Gud-
de hebben hiervoor een stevige 
duit in het spaarzakje gedaan.
Zeer binnenkort zal er een verras-
singsmiddag worden gehouden. 
Als je deze verrassing niet wilt 
missen, is het raadzaam om de ko-
mende weken onze FaceBookpa-
gina te blijven volgen.

Cheque Veilingcommissie
Stichting Veilingcommissie Vor-
den heeft € 2.500,00 aan Stichting 
Muziekkoepel Vorden gedoneerd. 
Het was voor het bestuur van de 
Stichting Muziekkoepel Vorden 
een zware opgaaf om dit nieuws 
niet vroegtijdig te melden. De SMV 
die negen maanden geleden de of-
ficiële status van stichting kreeg, 
is super blij met deze toekenning. 
Harry Jansen: “We zullen dit geld 
duurzaam besteden en kiezen 
voor materialen die gunstig op de 
onderhoudsbegroting werken.”

   

Kunstwandelroute Kasteel Hackfort
VORDEN - Ook dit jaar wordt in de 
zomermaanden weer een kunst-
wandelroute georganiseerd in 
het idyllische landschap rondom 
kasteel Hackfort. Van 21 mei tot 
en met 11 september kunt u, ver-
spreid over kasteeltuin, vijvers, 
moestuin en weide, genieten van 
het werk van twaalf kunstenaars.

Dit jaar is er werk te zien van Iris 
burghout, Riet van Schie, Gebke 
Westra en Dries Olthoff, Piet Post, 
Bertus Janssen, Marijke Schelle-
kens, Hans Mellendijk, leerlingen 
van het Almende College locatie 
Bleumers, Jacqueline van Seters, 
Jan Opdam, Thea Zweerink. Ge-
zien het succes van het poëziepad 
vorig jaar, zijn Jan Opdam en de 
dichtersgroep De Omsmeders er 

ook dit jaar in geslaagd om twaalf 
puntdichten te creëren. Het bijzon-
dere van de kunstwandelroute bij 
kasteel Hackfort is de combinatie 
van uniek cultuurlandschap met 
een grote verscheidenheid aan na-
tuur en agrarische cultuur en de 
verschillende uitingsvormen van 
hedendaagse beeldende kunst. 

De kunstwandelroute is gratis toe-
gankelijk mede dankzij bijdragen 
van het prins Bernhard Cultuur-
fonds en de gemeente Bronck-
horst. Er is een informatiebrochure 
aanwezig met informatie over de 
route en de geëxposeerde kunst-
werken. Deze is gratis verkrijgbaar 
bij de Keuken van Hackfort. In-
formatie: Han van Oosterbos (06) 
53188605.

VORDEN - Op de Nationale Mo-
lendagen 14 en 15 mei ontving de 
St.Vrienden van de Hackfortsche 
Windmolen vele bezoekers, bu-
ren en vrienden van de stichting 
onder het genot van een heerlijk 
versgebakken pannenkoek van op 
molenstenen gemalen meel. De 
pannenkoeken, waarvan het be-
slag was gemaakt door mevrouw 
Hartelman (vrouw van de mole-
naar), en die werden gebakken 
door Tjibbe Colenbrander (klein-
zoon van de in het Muldershuus 
Hackfort wonende familie Colen-
brander) werden door iedereen 
zeer gewaardeerd. De molenaars, 
HarmJan Warringa, Ben Ham-
mink, Bennie Hartelman en Jan 
Goldstein waren allemaal aanwe-
zig en leidden het publiek door dit 
prachtige cultureel erfgoed. Kort-
om een zeer geslaagd Nationaal 
Molenweekend.

   

Genealogische dag in Gorssel
GORSSEL - Zaterdag 4 juni om 
10.00 uur organiseert de Werkgroep 
Genealogie van de Historische ver-
eniging ‘De Elf Marken’ te Gorssel 

haar 22e genealogische dag in zaal 
de Brink (naast NH kerk), Hoofd-
straat 27 in Gorssel. Wilt u meer 
weten over u eigen voorouders dan 

mag u deze dag niet missen. Dit 
jaar zal de stamboom van de fami-
lie Ribbink centraal staan. Meer in-
formatie: www.deelfmarken.nl

Wiekende Nationale Molendagen op 
Hackfortsche Windmolen

Ook vele jeugdige bezoekers bij de Hackfortsche Windmolen tijdens Nationale Molendag. 

Foto: PR

‘Still got the blues’ van kunstenaar Bas Brouwer uit Vorden. Foto: PR

Harry Jansen, voorzitter Stichting Muziekkoepel Vorden, met de ontvangen cheque. Foto: PR
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De Achterhoek trotse gastheer Special Olympics 2018
DOETINCHEM - Special Olym-
pics Nederland heeft afgelopen 
vrijdag kenbaar gemaakt dat de 
Achterhoek de organisator van 
de Special Olympics Nationale 
Spelen in 2018 is geworden. De 
Achterhoek en Den Haag waren 
in de race om het grootste multi-
sportevenement voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king in Nederland te organise-
ren. De race tussen beide kan-
didaten kende een ‘close finish’. 
Mede door het bidbook en na het 
bezoek aan de Achterhoek kreeg 
Doetinchem meer vertrouwen 
van de bidcommissie. Het be-
stuur van Special Olympics Ne-
derland nam het advies resoluut 
over en kende de organisatie in 
2018 aan de Achterhoek toe.

Door John van der Kamp

“Het Achterhoekse bid kreeg net 
geen tien van de bidcommissie, 
maar we zijn enorm trots”, laat 
René van Gils, directeur van het 
Graafschap College en voorzitter 
van de regionale organisatie afge-
lopen vrijdagavond weten tijdens 
City Beach in Doetinchem. Ook 
Ruud Verbunt kijkt vol vertrou-
wen uit naar het neerzetten van 
het grootste landelijke sporteve-
nement voor mensen met een ver-
standelijke beperking. “Het bid-
book en bezoek geven daar ook al-
le reden toe, we hebben het volste 
vertrouwen in dat de Achterhoek 
‘n prachtige Special Olympics Na-
tionale Spelen in 2018 zal gaan 
neerzetten”, meende Verbunt, 
voorzitter van het bestuur.

Het bidbook is tot stand gekomen 
door een nauwe samenwerking 
tussen de acht Achterhoekse ge-

meenten, de Provincie Gelder-
land, MEE Oost, het Graafschap 
College, de Gelderse Sport Federa-
tie en een aantal toonaangevende 
Achterhoekse ondernemers. De 
uitvoerende projectgroep staat 
onder leiding van Corine Berkel 
van Mood Concepts, die ook het 
bid samenstelde.

Dinsdagavond 24 mei bracht de 
bidcommissie advies uit aan het 
bestuur van Special Olympics Ne-
derland. Dit advies werd dus door 
het bestuur overgenomen. Op dit 
moment overheerst de trots bij 
de initiatiefnemers van de Ach-
terhoekse bid. “De steun die wij 
hebben ervaren vanuit de hele 
Achterhoek in combinatie met de 
ijzersterke projectgroep heeft het 
mogelijk gemaakt dat wij het ver-
trouwen hebben kunnen winnen 
van de bidcommissie.

Mooie locatie 
voor het 
Olympisch dorp

Het geeft aan dat sport voor men-
sen met een beperking een be-
langrijk thema is en breed wordt 
gedragen binnen onze gemeen-
schap. Nu wij de organisatie van 
de Special Olympics Nationale 
Spelen 2018 mogen verzorgen, 
zullen wij alles in het werk stellen 
om het vertrouwen optimaal waar 
te maken”, aldus René van Gils, 
voorzitter van de Stuurgroep Bid-
kandidaat Special Olympics Ach-
terhoek 2018.

Burgemeester Annette Bronsvoort 
glunderde: “Als Oost Gelre zijn we 
erg blij dat wij een mooie locatie 
hebben waar we het Olympisch 
dorp kan worden gevestigd (Mar-
veld Recreatie in Groenlo, red.), 
dat exclusief ter beschikking wordt 
gesteld en dat is werkelijk uniek. 
Daarmee hebben we ons als Ach-
terhoek kunnen onderscheiden, 
met alle voorzieningen op één 
plaats.” MEE Oost, één van de be-
langrijkste initiatiefnemers prijst 
zich ook zeer gelukkig. “Wat een 
topprestatie. Voor MEE Oost heeft 
de kandidatuur tot en met heden 

al louter winst opgeleverd. Het 
draagt bij aan een inclusieve sa-
menleving, waarin ook kwetsbare 
burgers een volwaardige positie 
verdienen. Wij zullen er alles aan 
doen om een evenement van allu-
re neer te zetten in de Achterhoek”, 
stelt Esther Kopmels, bestuurder 
van MEE Oost.

Jan Markink, gedeputeerde sport 
provincie Gelderland: “Ik had 
er niet op durven rekenen en 
ben ontzettend trots. We hebben 
voor de tweede keer de Special 
Olympics binnengehaald in Gel-

derland.” De eerste editie van de 
Special Olympics Nederland vond 
in 2012 plaats in Den Bosch. Hee-
renveen volgde in 2014 om het 
grootste multi-sportevenement 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking te organiseren. Op 
1 juli van dit jaar starten de spelen 
in Nijmegen. In het weekeinde van 
2 en 3 juli gaan 2400 sporters op 
verschillende locaties in de regio 
Nijmegen sporten. Daarna zal de 
fakkel worden overdragen aan de 
Achterhoek waar de spelen in 2018 
worden gehouden.

‘Lichtenvoorde 
wordt toeristisch 
op de kaart gezet’
Door Ferry Broshuis

LICHTENVOORDE - Wethouder Ma-
rieke Frank van Oost Gelre kwam 
zaterdag bijna woorden te kort om 
haar opgetogenheid over de ope-
ning van het ‘faciliteitengebouw’, 
zoals ze het uitdrukte, op Residen-
ce Lichtenvoorde aan te geven. 
Het faciliteitengebouw, zeg maar 
het horecagedeelte, werd door het 
weghalen van een enorm plastic 
scherm zichtbaar met daarop de 
naam: ‘Skik & Zo’.

Marieke Frank wilde in haar ope-
ningswoord niet meer ingaan op 
de vele moeilijke jaren die aan 
de realisatie van dit park vooraf-
gingen. Jarenlang voortslepende 
(juridische) procedures zijn nu 
voorgoed in het archief opgebor-
gen. “Hier staat een trotse wethou-
der,” aldus Marieke Frank en met 
deze Residence en dit facilitei-
tengebouw wordt Lichtenvoorde 
toeristisch op de kaart gezet. Er is 
ontzettend hard gewerkt om het 
allemaal op tijd rond te krijgen. 
Daarna verrichtte ze samen met 
de directeur van de Topparken Re-
sidence, Marien van Lambalgen, 
de openingsceremonie.

Barry Reijrink
Het was zaterdag een gloriedag 
voor horecaondernemer Barry Re-

ijrink die uit een bekend Lievelds 
geslacht van horecaondernemers 
komt. Hij gaat het horecagedeelte 
exploiteren. Barry heeft veel er-
varing opgedaan in de horeca; zo 
werkte hij onder meer bij Freriks-

hof in Winterswijk, hotel Haarhuis 
in Arnhem en bij het Van der Valk 
concern in de Cantharel. Maar 
zijn echte hele primaire opleiding, 
zoals hij lachend vertelt, kreeg hij 
toch bij zijn ouders in hotel-res-

taurant Reijrink in Lievelde waar 
hij als kleine jongen al enthousiast 
meehielp bij tal van festijnen. Ge-
pokt en gemazeld in het horeca-
wezen zou je het kunnen noemen.

Rondleiding
Het moet gezegd: het ziet er al-
lemaal echt perfect uit. Met een 
mooie en tegelijkertijd degelijke 
uitstraling. Binnen in het restau-
rant zijn zestig zitplaatsen en op 
het fraaie terras is er plaats voor 
honderd mensen en daar werd 
zaterdag gelijk al een flink gebruik 
van gemaakt. Barry heeft ook een 
fulltime kok in dienst. Het is de 
chef-kok van Haarhuis die hij naar 
Lichtenvoorde heeft gehaald. Dus 
op de kwaliteit van de maaltijden 
zal wat hem betreft ook niets af 
te dingen zijn. “Het is een mooie 
manier van Skik hebben,” zo vat 
Barry het nog eens samen. Hij 
heeft voorts tien medewerkers, 
deels in parttime dienstverband, 
en zijn echtgenote Mariël werkt 
tevens mee; zij is marketingmana-
ger. Er zijn in het horecagedeelte 
ook bowlingbanen aangelegd, er 
is een overdekt zwembad, er zijn 
mooie voorzieningen voor de kin-
deren en ga zo naar door. Het is 
ook een prima gelegenheid voor 
kleine feestjes. Het moet volgens 
de exploitanten gewoon een genot 
zijn om naar de Residence te rij-
den, gelegen aan de Boschlaan 26 
in Lichtenvoorde. .

Residence
Het park Residence telt nu nog 
vijftig vakantiewoningen, maar als 
het straks is volgebouwd gaat het 
om 150 terwijl er voorts een cam-
ping is voor 38 plekken. De huisjes 
kunnen worden gekocht maar ook 
gehuurd. Het complex telt ook en-
kele fraaie visvijvers.

Opening faciliteitengebouw op Residence Lichtenvoorde

Bloemen voor de uitvoerende projectgroep na het binnenhalen van Special Olympics 2018. Foto: Achterhoekfoto.nl/Henk den Brok

Links wethouder Marieke Frank en rechts  directeur Marien van Lambalgen van de Residence .
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Wedstrijdverslagen HSV De Snoekbaars
VORDEN - Verslag van de diverse jeugdwedstrijden en de eerste onder-
linge vrije hengelkeus wedstrijd van HSV De Snoekbaars uit Vorden. 

Eerste wedstrijd jeugd
Op donderdagavond 19 mei 2016 
hebben de jeugdleden van HSV 
De Snoekbaars hun 1e wedstrijd 
gevist. Omdat er in de vijver op 
het Biesterveld amper een visje te 
vangen is zijn we deze wedstrijd 
uitgeweken naar de Oude Berkel 
in Borculo. Het weer was uitste-
kend, en het wedstrijd parcours 
lag er prachtig bij. Er hadden zich 
11 vissertjes aangemeld voor deze 
wedstrijd aan dit prachtige viswa-
ter. De vis was al aardig los, samen 
vingen ze 54 vissen met een totale 
lengte van 8,18 meter.

Categorie 6 t/m 10 jaar: 1. Jelmer 
van Zeeburg, 9 stuks en 129 cm. 
2. Sven Plant, 6 stuks en 82 cm. 3. 
Stan Dekkers, 3 stuks en 65 cm.
Categorie 11 t/m 16 jaar: 1. Ties 
Dekkers,12 stuks en 185 cm. 2.To-
mas Oonk , 9 stuks en 138 cm. 3. 
Floris van Zeeburg, 8 stuks en 105 
cm. 

Tweede wedstrijd jeugd
Op dinsdagavond 24 mei 2016 
hebben de jeugdleden van HSV 
De Snoekbaars hun 2e wedstrijd 
gevist in de Oude Berkel in Borcu-
lo. Het weer was een stuk minder 
dan de eerste wedstrijd maar het 
was nagenoeg droog. Er hadden 
zich 7 vissertjes aangemeld voor 
deze wedstrijd aan dit prachtige 
viswater. De vangst was wat min-
der dan de eerste wedstrijd maar 
toch is er iedere deelnemer vis 
gevangen en dat is toch het be-

langrijkste bij jeugdvissen. Samen 
vingen ze 35 vissen met een totale 
lengte van 4,90 meter. 

Categorie 6 t/m 10 jaar: 1. Twan 
Rouwenhorst, 9 stuks en 138 cm. 
2. Stan Dekkers, 8 stuks en 116 
cm. 3. Skye Boonstra, 2 stuks en 
29 cm. 4. Jelmer van Zeeburg, 1 
stuks en 13 cm. Categorie 11 t/m 
16 jaar: 1. Ties Dekkers, 8 stuks 
en 88 cm. 2.Floris van Zeeburg, 
4 stuks en 58 cm. 3. Thijmen van 
Dijk, 3 stuks en 46 cm. De volgen-
de wedstrijd word gevist op dins-
dag 7 juni 2016 in de Oude Berkel 
te Borculo.

Uitslag 1e onderlinge wedstrijd 
vrije hengelkeus
Op zaterdagmiddag 21 mei 2016 
werd de eerste onderlinge wed-
strijd vrije hengelkeus gevist. Er 
werd gevist in de IJssel te Zutphen 

(nieuwe IJsselbrug). De weersom-
standigheden waren prima. De 
vangsten waren niet om over naar 
huis te schrijven. Alle deelnemers 
wisten toch 1 over meerdere vis-
jes te verschalken. Jan Eggink was 
spekkoper door een dikke brasem 
van ruim 3 kilo te vangen, hier-
door verzekerde hij zich van de 
overwinning in vak B. Jan Groot 
Jebbink trok door het vangen van 
2 dikke voorns de overwinning in 
vak A naar zich toe. Er werd door 
7 deelnemers in totaal 6.100 kg vis 
gevangen. Uitslag is als volgt.

Vak A: 1. Jan Groot Jebbink (Vor-
den) 920 gram, 2.Barry Wassink 
900 gram, 3. Freddy Cornelissen 
520 gram en 4. Marcel Dekkers 60 
gram. Vak B: 1. Jan Eggink 3600 
gram, 2. Rob Golstein 80 gram, 
3. Wim Vreeman 20 gram. De 
volgende wedstrijd word gevist 
op woensdag 8 juni, dit is eerste 
wedstrijd in de onderlinge vaste 
hengelcompetitie. 

Hart van Cortenstaal
VORDEN - PHSmidswerk is een 
Vordens bedrijf en voelt zich hele-
maal thuis in alles wat met staal, 
rvs, en aluminium te maken heeft. 
Onlangs kregen zij de vraag of ze 
een hart van Cortenstaal konden 

maken. De klant was direct en-
thousiast over het resultaat. “Alles 
is eigen werkplaats vervaardigd, 
waardoor het een echt kunstwerk 
is geworden waar we trots op zijn.” 
aldus Peter Hummelink.

Hart van Cortenstaal. Foto: PR

“Wat een geweldige dag en 
super georganiseerd,” aldus 
één van de dames. Zij was 
op zondag 22 mei te gast op 
de jaarlijkse vrouwenverwen-
dag, die dit jaar voor de vijfde 
keer georganiseerd werd. En 
de dame in kwestie was niet 
de enige die genoten heeft in 
het Klooster van Kranenburg. 
In totaal 28 dames lieten zich 
een hele dag verwennen door 
een groep professionals. 

Met yoga, massages, schoon-
heidsbehandelingen, pedi-
cure, kappersbehandelin-
gen, lekker eten en drinken, 
een heerlijke wandeling 
(net droog!) en creatieve 
workshops, bezorgden de 
deelnemende bedrijven de 
dames een dag om niet te 
vergeten. Een dag waarop de-
ze speciale gasten even niet 
bezig hoefden te zijn met hun 
ziekte. De verwendag is na-
melijk bedoeld voor vrouwen 
uit Vorden en omstreken, die 
te maken hebben (gehad) met 
kanker. Om ze een steuntje in 
de rug te geven en te laten 
ervaren dat zij er niet alleen 
voor staan. 

Initiatiefneemsters Edith Wil-
lems en Melanie Oonk van 
VROUW! hadden net als voor-
gaande jaren weer een zeer 
compleet verwenprogramma 
in elkaar gezet. “Het is ge-
woon fijn om deze vrouwen zo 
blij te zien. Daar doen we dit 
allemaal voor,” aldus Melanie. 
“Natuurlijk komt er een hoop 
bij kijken qua organisatie, 
maar dat doen we heel graag. 
Het is voor de dames een dag 
zonder zorgen.” Edith: “vaak 

zijn vrouwen gewend om veel 
‘ballen tegelijk in de lucht’ te 
houden. Hier hoeven ze dat 
niet, want hier wordt er juist 
voor hén gezorgd. En ze hoe-
ven niks uit te leggen over 
hun ziekte. Iedereen begrijpt 
het gewoon.”

Vanwege het vijfjarig jubileum 
van de vrouwenverwendag, 
hadden Edith en Melanie ook 
nog iets speciaals op het pro-
gramma staan: De Goodnight 
Ladies. Een groep enthousias-
te zangeressen, trakteerde de 
gasten en deelnemers aan het 
eind van de dag op een vocale 
verwennerij. Speels, humoris-
tisch en ontroerend zongen 
zij de ‘de beauty queens’ toe 
en zorgden daarmee voor een 
spetterende afsluiting van de-
ze bijzondere dag. 

VROUW! ontvangt geen subsi-
dies is dus volledig afhanke-
lijk van donaties en vrijwillige 
medewerking van particu-
lieren, bedrijven en vereni-
gingen. Zonder hun hulp en 
inzet zou dit evenement niet 
mogelijk zijn geweest. Wilt u 
volgend jaar ook een bijdrage 
leveren? Neem dan contact 
op met de organisatie door 
een mailtje te sturen naar 
vrouwvorden@outlook.com  

Dankzij onderstaande deel-
nemers hebben wij er dit jaar 
weer een geweldige dag van 
kunnen maken!
Klooster van Kranenburg 
groepshotel, Bistro de Roton-
de, De Vordense Tuin, Studio 
47, Ami Kappers, Salon Met-
armofose, Ria Pasman pedi-
cure, Anita Helmink pedicure, 

Time Out Massage, Praktijk 
Janssen van den  Berg, Hel-
een Tuunter, Cesar Dynamiek, 
YourInnergy, Praktijk Balans, 
Aruncounsel, 
A la Irma, Schoonheidssalon 
Bjoetie, schoonheidssalon 
Charon, MIJN schoonheids-
specialiste, Frappant, het 
Meestershuis, Smit Wijnhan-
del, Roodkapjes Zoete Inval, 
Chocolaterie Magdalena, 
Bruna, IJssalon Lekker, siga-
renspeciaalzaak W. Schim-
mel, VVV Vorden, Visser Mode, 
Giesen Schoenmode, Tiny 
Koning Travel Counsellors, 
de Vordense Pan, Bloemsier-
kunst Halfman, 
Intuïtieve Praktijk, Annerie-
ke Overvelde, Chocolaterie 
Magdalena, Hema Vorden, 
Eetcafe Jansen & Jansen, Ho-
tel Bakker, Galerie de Burgerij, 
Hotel Hulsman Valkenburg, 
Beauty Praktijk Ellen, Den 
4-Akker, zwembad in de Den-
nen, Wereld winkel Vorden, 
Siemerink opticien juwelier, 
Bosrestaurant de Reehorst, 
Albert Heijn Grotenhuys, Rei-
nier en Leonie’s Groenten,  
Fruit & Traiteur, B&B Olthuys, 
Vakantiehuis de Holskamp, 
Marope, Liesl’s, t Wapen van 
Medler, Marcel’s Ballondeco-
raties, A Colourful World (Fa-
ceBook), Etos Barendsen, Da 
Vinci, Lydia Lingerie Advies, 
Helmink Wonen & Keukens, 
Dutch PC, Huidverzorgings-
salon Guusta Bruggert, Ra-
bobank, Haarstudio Marloes, 
Salon Marianne, Brouwerij 
de Biertafel, Gewoon vers 
(Groente en Fruit Warnsveld), 
teLIJF Paramedisch Centrum 
Vorden, de lappengarage en 
de Goodnight Lady’s.

(Advertorial)

Verwennerij op jaarlijkse vrouwenverwendag

Op donderdag 23 mei organiseert FraPPanT eten en drinken i.s.m. 

de Vordense Ondernemersvereniging een gezellige Haringparty. 

Deze voor Vorden eerste Haringparty zal plaatsvinden bĳ Frappant 

aan de Mispelkampdĳk 11 te Vorden van 17.00-20.00 uur.

Het idee achter deze Haringparty is om een gezellige bĳeenkomst 

te organiseren en een goed doel te steunen.

Uiteraard is iedereen van harte welkom. Hiervoor zĳn kaarten te 

koop. Zie voor meer info www.haringpartyvorden.nl
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Schoenmode Hermans verhuist naar 
ander pand in Groenlo
GROENLO - Sinds 2009 is 
Schoenmode Hermans geves-
tigd in het pand van Rondeel 
aan de Beltrumsestraat 34, waar 
eerst Rondeel Schoenen zat. Per 
1 september aanstaande zal de 
winkel van Rudi Wiendels en 
Elise Wiendels-Hermans de 
activiteiten voortzetten in het 
pand aan de Beltrumsestraat 
23, hoek Goudsmitstraat. Vroe-
ger was hier Veltink gevestigd 
en als laatste Edwin Pierik.

Door Kyra Broshuis

Schoenmode Hermans, dat al 
ruim 50 jaar bestaat, heeft een 
vestiging in Hengelo Gld. én in 
Groenlo. In beide plaatsen is het 
een vertrouwd adres voor schoen-
mode voor de hele familie. De on-
derneming is een gezamenlijke 
passie van de familie Hermans. 
De mogelijkheid om een winkel-
pand te kopen in Groenlo was een 
langgekoesterde wens.

“Als ondernemer wil ik me graag 
verder ontplooien. We zijn nu ze-
ven jaar in Groenlo gevestigd en 
dat gaat uitstekend. Omdat we 
nu huren zijn we aan bepaalde 
regels gebonden. In het nieuwe 
pand kunnen we de winkel straks 
verder uitbouwen, we willen blij-
ven ontwikkelen,” zo vertelt Rudi 
Wiendels.

Terugbrengen in oude staat
Het is de bedoeling om het nieuwe 
pand terug te brengen in de oude 
staat. “Dat past bij Groenlo als 
vestingstad, daar willen wij ook 
ons steentje aan bijdragen. Groen-
lo heeft veel te bieden, is volop 
in beweging en in ontwikkeling. 
Misschien dat wij dat, als niet-
Grollenaren, nog meer waarderen. 
We gaan sowieso het vooraanzicht 
van het pand veranderen zodat het 
weer een mooie en Groenlo-waar-

dige uitstraling krijgt. Het pand 
is uitstekend geschikt voor onze 
plannen, het is een mooie ruimte 
en er is voldoende plaats voor het 
magazijn. We willen graag in de 
Beltrumsestraat blijven en de mo-
gelijkheid om dit pand te kopen 
is voor ons een mooie kans om te 
blijven ontwikkelen.”

“We starten 
direct met de 
verbouwing”

Klik met de Grollenaren
Wiendels is blij dat hij in Groenlo 
verder kan bouwen aan zijn plan-
nen. “Het klikt met de Grollena-
ren. Onze collectie is uiteraard 
steeds wisselend en onze klanten 
zijn tevreden met onze vergaande 
service en het uitgebreide aan-
bod. We hebben een fantastisch 
team om ons heen waarin ieder 

zijn kwaliteiten heeft. De een is 
voor de mode en de ander voor 
het comfort en sommigen zijn 
allrounders. Het is belangrijk 
om te luisteren naar de wensen 
van de klanten, daar ben je on-
dernemer voor. We hebben veel 
plannen voor de nieuwe winkel, 
het wordt absoluut een aanwinst 
voor Groenlo.”

Open op 1 september
Op 30 mei is de definitieve koop-
akte ondertekent. “We starten di-
rect met de verbouwing. Er is veel 
te doen en we willen het in één 
keer goed doen. We gaan ervan 
uit dat we onze nieuwe winkel op 
1 september van dit jaar kunnen 
openen.”.

“We gaan dan direct starten met 
de verbouwing. Er is veel te doen 
en we willen het in één keer goed 
doen. We gaan ervan uit dat we 
onze nieuwe winkel op 1 septem-
ber van dit jaar kunnen openen.”
   

 ■ www.schoenmodehermans.nl

WITTEBRINK - Woensdagavond 1 
juni staat de ‘ExxBenT’ centraal in 
het programma live@ideaal, dat 
tussen 20.00 en 22.00 uur wordt 
uitgezonden. Deze week is Live@
Ideaal op locatie en wordt de uit-
zending verzorgd vanuit café ‘de 
Tol’ in de Wittebrink. De band 
speelt live en de bandleden wor-
den geïnterviewd door de presen-
tatoren van het programma.

De ‘Exxbent’ is min of meer een 
(logisch) vervolg van de ‘Oxx 
Band’, waarmee gitarist Harry Mol 
jarenlang op pad ging. Samen 
met zijn muzikale maatje zanger 
Henny Boeijink uit Haaksbergen 
wilde hij de muzikale erfenis van 
die roemruchte band beheren en 
dan heb je het over een erfenis 
van een band met dialectteksten, 
die furore maakte met uitbundige 
optredens inclusief kettingzagen, 
vuurspuugshows en strippende 
dames. Dus begon een speur-
tocht naar nieuwe muzikanten. 
Die werden gevonden in Robbert 
de Herder op bas, die eerder met 
Sixpack op het podium stond, 
drummer Wilco Zoethout, bekend 
van Bull-It en Chaingang en gita-
rist Bob Roos, die eerder met The 
Marshalls alle uithoeken van ons 
land aandeed. Stuk voor stuk erva-
ren jongens, die precies willen wat 
Harry en Henny voor ogen hadden 

‘strakke muziek met dialectteksten 
met veel show en een vleugje on-
gein’.

De afgelopen maanden dook de 
nieuwe formatie de oefenruimte 
in. Natuurlijk kwamen er enkele 
Oxx-klassiekers voorbij, maar de 
ExxbenT wil zoveel mogelijk met 
nieuw werk aan de weg timmeren. 
Nu is da band klaar voor het po-
dium en staan er meerdere optre-
dens in de agenda. “Het publiek 
zal er ongetwijfeld nog wel wat van 
merken dat twee van ons jarenlang 

deel uitmaakten van de Oxx Band. 
Die afkomst zullen we zeker niet 
verloochenen. We zullen dan ook 
af en toe nog wel eens een stevige 
knipoog naar het verleden maken. 
Waren we met de Oxx Band een 
begrip in de hele Achterhoek, met 
de ‘ExxBenT’ koesteren we dezelf-
de ambities. Oxxiaanse optredens, 
maar dan in een ander jasje”, aldus 
de enthousiaste gitarist Harry Mol.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 uur 
uitgezonden.

Uitzending ExxBenT van LIVE@IDEAAL 
vanuit café ‘de Tol’

ExxbenT logisch vervolg op Oxxband. Foto: PR

Rudi Wiendels en zijn team. Foto: Kyra Broshuis

Zang- en ontmoetingsdienst
ZELHEM - Zondagavond 5 juni 
wordt er in Zelhem een zang- 
en ontmoetingsdienst georga-
niseerd door Stichting de Op-
dracht. 

Dit zal plaatsvinden in Cultureel 
centrum De Brink, Stationsplein 
12 (ingang zaal via parkeerplaats 
achterzijde, Industrieweg). In 

deze bijeenkomst, die om 19.30 
uur begint, hoopt Ds. J. Bakker uit 
Goor voor te gaan. Het Chr. Koor 
Ontmoeting uit Apeldoorn zal 
meewerken aan deze dienst. De 
toegang is vrij, wel is er een col-
lecte. Na afloop is er koffie. Voor 
meer informatie: 0314-622878 of 
www.stichtingdeopdracht.nl (zie 
advertentie elders in dit blad).

Beetje pijn
Grote gebeurtenissen werpen 
hun schaduwen vooruit. Het 
duurt nog een paar jaar voor de 
nieuwe N18 klaar zal zijn, maar 
dat het nu eindelijk toch tot een 
betere verbinding met Twente 
komt is overal in de Achterhoek al 
te zien. Er wordt gewerkt. Al is het 
nog niet aan de weg zelf.

Ja, het gaat nog slechts om voor-
bereidende werkzaamheden. 
Maar zelfs die kunnen je al blij 
stemmen. Kijk maar eens bij Lich-
tenvoorde, waar nu al de toegang 
naar het dorp vanaf de N18 duide-
lijk is verbeterd.

Natuurlijk, er zit ook een andere 
kant aan het verhaal. Bij Groenlo, 
Eibergen en Neede kun je op tal 
van plekken zien, dat zo’n nieuwe 
weg zijn tol eist. Gebouwen die in 
het nieuwe tracé in de weg ston-
den zijn inmiddels rücksichtlos 
gesloopt. Soms waren dat oude, 
al bijna vervallen schuren met 
een onduidelijke bestemming. 
Mooi, dat die er niet meer staan, 
zou ik zeggen. Maar er zijn ook 
met ouderwetse degelijkheid ge-
bouwde woningen en boerderijen 
verdwenen, die nog vele, vele ja-
ren mee hadden gekund. En een 

paar huizen waarnaar ik zelfs een 
beetje jaloers keek als ik er langs 
kwam. Stel je toch eens voor dat 
je zo mooi zou kunnen wonen. 
Zo’n karakteristiek huis, op zo’n 
prachtige plek….

En ja, als ik tussen Groenlo en 
Eibergen de lege plek zie, waar 
een jaar geleden nog dat weg-
restaurant stond met al z’n her-
inneringen, dan doet dat zelfs 
een beetje pijn. Maar bij dit alles 
voel ik toch vooral mee met al 
die mensen wier huizen moesten 
wijken voor de nieuwe weg. Zo-
veel families die moeten wennen 
aan een nieuwe woning op een 
totaal andere plek. Dat lijkt me 
echt niet gemakkelijk. Hoewel…. 
Kennissen van mij, die zo’n beetje 
op het tracé van de nieuwe N18 
woonden, zijn onlangs noodge-
dwongen verhuisd. Die zijn juist 
dolgelukkig met hun nieuwe, luxe 
vrijstaande woning op een van 
de mooiste plekjes van Eibergen. 
Waar ze opeens beschikken over 
een zee van vrije tijd, omdat er 
geen moestuin gespit, geen hek-
ken gerepareerd en geen schuur-
tjes geteerd hoeven te worden. 
Ja, voor hen was de nieuwe N18 
een lot uit de loterij.

Zwaleman

Eerlijk is heerlijk
Keuringsdienst
Een aantal weken geleden heeft 
Keuringsdienst van Waarde een uit-
zending gewijd aan het onderwerp 
boerenkaas. In tegenstelling tot vele 
andere claims van producten waar 
‘boeren’ in de naam voorkomt, is 
de naam ‘boerenkaas’ wel degelijk 
beschermd. Feit: boerenkaas wordt 
op de boerderij gemaakt met de rau-
we, onverwarmde melk van de eigen 
veestapel. Alleen déze kaas kent de 
EU-bescherming van ‘Boerenkaas 
als Gegarandeerde Traditionele Spe-
cialiteit’!

Boeren
Als abonnee op De Zelfkazer, een 
vakblad voor boerenkaasmakers, 
heb ik de afgelopen jaren de dis-
cussie gevolgd over twee soorten 
boerenkaas: een soort gemaakt van 
rauwe melk, de andere  waarvan 
de melk wordt verhit tot max. 40°C 
(thermiseren) of tot minimaal 72°C 
(pasteuriseren).Een Zutphens be-
drijf, Qlip, heeft een test ontwikkeld 
waarmee wetenschappelijk vast-
gesteld kan worden of de kaas van 
rauwe melk is gemaakt of niet. Het 
gevolg is een duidelijke scheiding 

tussen de ware boerenkaas en ‘kaas 
van de boerderij’. Aan het zegel dat 
op de kaas wordt geplakt en zicht-
baar is in de korst is te zien of een 
kaas echte ‘boerenkaas’is of ‘kaas 
van de boerderij’. Helaas, er zijn 
sommige kaasmakende boeren die 
het onjuiste zegel op hun kaas plak-
ken. Ja, een oneerlijke praktijk... 
maar waarom?

Centenkwestie
Een boer die zijn melk koud (rauw) 
verwerkt, loopt meer risico dat er 
iets misgaat, en dát levert minder 
op. Een goede rauwmelkse kaas le-
vert juist iets meer op. Bij Zuivelhoe-
ve menen we dat kaas vooral moet 
smaken en dát is altijd een persoon-
lijke zaak. Wel of niet van rauwe 
melk laten we even in het midden. 
Totdat we het zeker weten.
Het leukste van boerenkaas of kaas 
van de boerderij (en welke kaas dan 
ook!) is het proeven en keuren. U 
weet, keuren is vaak kopen. Maar 
dan wel naar huis met een kaas die 
bij u in de smaak valt!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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´Ambassadeur voor de gitaar´ 
Mart Hillen wint Rabo on Stage 2016
ZUTPHEN - Dat het na het derde 
nummer van gitaartalent Mart 
Hillen uit Lichtenvoorde lang stil 
bleef, vond juryvoorzitter Juul 
Diteweg genoeg zeggen. In een 
volle zaal van de Hanzehof in 
Zutphen werd zaterdag 28 mei de 
finale van Rabo on Stage gehou-
den, gepresenteerd door caba-
retier en chansonnier Arno van 
der Heyden. Deze talentenjacht 
van de Rabobank begon eind ja-
nuari met drie voorrondes in de 
theaters van Zutphen, Winters-
wijk en Lochem en is bedoeld 
om aanstormend jong talent uit 
de Achterhoek een podium te ge-
ven en om zijn of haar vakkennis 
te vergroten in een professionele 
omgeving.

Door Anouk Plantinga

Van de vijftig aanmeldingen na-
men er achttien deel aan de voor-
rondes. In de finale brachten de 
zes finalisten een gevarieerd en 
avondvullend programma op de 
planken. De jongste van het stel, 
de 13-jarige doorgewinterde zan-
geres Sterre Koning uit Zutphen, 
mocht het spits afbijten met ‘Sexy 
als ik dans’ en nog drie nummers, 
waaronder ‘People’. Zij werd op 
professionele manier begeleid 
door muzikanten van het Popcol-
lege Zutphen. Juryvoorzitter: “Van 
een jonge spring in ‘t veld, ben je 
nu een jonge vrouw geworden.”

Mart Hillen was nummer twee en 
liet vier gitaarnummers horen. Het 
derde nummer was een unieke 
combinatie van ‘Somewhere over 
the rainbow’ en Stairway to Hea-
ven’, een eigen versie die hij ook op 
de uitvaarten van zijn tante en opa 
speelde. Mart gebruikt als ‘gitaar-
percussionist’ de hele gitaar voor 
zijn spel. Virtuoos spel in een mu-
zikaal hart, sprak de voorzitter Di-
teweg. Ellis Schutten uit Harreveld 
had wat last van haar stem, wat 

jurylid Ida Meerdink juist mooi 
vond. Samen met pianist Sverre 
Vreeman bracht ze onder meer 
een prachtige eigen vertolking van 
‘Stil in mij’ van Van Dik Hout. De 
jury prees haar aangename stem-
geluid en de emotie die ze in haar 
zang legt. Ook Sverre kreeg com-
plimenten voor zijn spel. Gekleed 
in pak, verraste het driekoppige 
Room for the Third uit Warnsveld, 
met een lange stilte aan het begin 
en een bijzondere versie van Stair-
way to heaven’ met een eigenzin-
nig einde. Stevig gitaarspel en een 

enorme energie, jurylid Meerdink 
was er zelfs stil van. Een zeer ener-
giek zelfbewust trio, volgens Juul 
Diteweg. De jury noemde The 
Details uit Lichtenvoorde een sta-
biele en veelzijdige band met een 
mooie show. Ze speelden al eens 
op de Zwarte Cross en lieten nu 
onder meer ‘Twist and shout’ en 
het stevige rocknummer ‘Highway 
to hell’ horen. Zangeres Loraine 
Heutinck stond haar mannetje en 
ook de andere bandleden bleken 
stemvast te zijn.

Marise den Bakker en Hidde Jan-
sen waren last but not least. Vier 
gevoelige nummers, tijdens het 
laatste beiden op de gitaar. Sinds 
ze voor een Unicef-talentenwed-
strijd het nummer ‘Proud’ schre-
ven, spelen ze vooral eigen num-
mers. De jury had er weinig aan 
toe te voegen en vond dat ze trots 
op zichzelf mogen zijn. Terwijl de 
jury zich voor beraad terugtrok, 
kreeg de jonge cabaretière Anne 
Neuteboom de lachers op haar 
hand met een hilarisch optreden 
over zichzelf als millenia versus 
babyboomers. Na drie uur jong 
talent op het podium met een zeer 
enthousiast publiek in de zaal, 
kreeg Mart Hillen te horen dat hij 
de Rabo Masterclass gewonnen 
heeft; een workshop volgen bij 
een gitarist van zijn keuze.

Socii Heren 1 zitten goed in 2e klasse
WICHMOND - De Heren 1 van tennis-
vereniging Socii uit Wichmond doen 
het dit voorjaar vooralsnog goed in 
de 2e klasse, waar ze vorig jaar door 
het kampioenschap naar zijn gepro-
moveerd. De voorjaarscompetitie is 
nog niet ten einde, maar het lijkt het 
erop dat ze zich zullen handhaven 
in de 2e klasse. Ze laten op dit mo-
ment nog Tega uit Gaanderen en het 
herenteam uit Beltrum achter zich. 
Koploper in de competitie 2e klasse 
Heren 17+ is Ruurlo. Robbie Bouw-
meister van het Heren 1 team is blij 

dat de prestaties dit seizoen niet te-
leurstellen. “Het is altijd afwachten 
als je promoveert naar een hogere 
klasse. Maar het gaat heel redelijk”, 
meldt hij. “Het zou mooi zijn als we 
in de 2e klasse kunnen blijven.” Zijn 
eigen bouwbedrijf Bouwmeister 
tekende dit seizoen voor de shirt-
sponsoring van het Heren 1 team 
van Socii. Tijdens de opening van 
het seizoen en de opening van de 
nieuwe tennisbanen in Wichmond 
ging het team voor het eerst gehuld 
in de nieuwe shirts.

BRONCKHORST - Uitslagen van 
twee vluchten van 28 mei van de 
duivenverenigingen in Bronck-
horst, waarna de Vitessekampi-
oenen konden worden gehuldigd.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 28 mei stond voor de 
leden van P.V. de Koerier de laatste 
vitesse vlucht van het jaar op het 
programma. De duiven moesten 
komen vanuit het Belgische Asse 
Zellik, door 15 liefhebbers zijn er 
in totaal 165 duiven ingezet. De 
gemiddelde afstand tot Zelhem 
zat rond de 190 km. Het startschot 
klonk om 10.30 uur en met een 
matige noordoosten wind begon-
nen de duiven aan hun terug-
reis. De snelste duif is geklokt om 
12.53.22. Deze duif is van Anton 
Kamperman, de vitessekampioen 
van de Koerier voor 2016. Anton 
werd gefeliciteerd door voorzitter 
Hans Menkhorst. Naast 1, 2, 3 in de 
club wint Anton ook een eerste in 
de Achterhoek tegen 1203 duiven! 
De uitslag van de top 10: A. Kam-
perman 1-2-3, H. Niesink 4-6-9, 
H. Wassink 5, Comb. Menkhorst 7, 
Sander Gemmink 8, G. Dijcker 10.

PV Vorden
De laatste vitesse vlucht werd weer 
een Steenderense aangelegenheid. 
Paul Hendriks wist bij de twee 
vluchten van zaterdag 28 mei de 

koppositie te pakken. De uitslag 
van de duiven die gelost werden 
in Asse Zellik, een afstand van 200 
km: Paul Hendriks 1-3-4-6-7-9-
11-14-17, Ria Luesink 2-8-15-20, 
Ashley Eykelkamp 5-10-12-13-
16-18, D. J. Gotink 19. Uitslag van 
losplaats Nantuil le Haudouin, af-
stand 410 km: Paul Hendriks 1, H. 
B. M. Hoksbergen 2-3-4-7-10, As-
ley Eykelkamp 5-6-8-9, D. J. Gotink 
11, T. J. Berentsen 12.

PV Steeds Sneller Hengelo
Zaterdag 28 mei werden twee 

vluchten gevlogen. Vanuit Nanteuil 
le Haudouin werden 46 duiven 
van 5 deelnemers gelost. Uitslag: 
R. Koers (5/15) 1-3-4-10-12, A.H.J. 
Peters (2/10) 2-7, J. Teunissen (4/9) 
5-8-9-11, E. Koers (1/3) 6. Tweede 
vlucht met 73 duiven van 8 deelne-
mers vanuit Asse Zelik. Uitslag: R. 
Koers (8/10) 1- 2-3-5-6-8-16-17, L. 
Te Stroet (4/12) 4-12-13-14, C. Te 
Stroet (2/9) 7-15, E. Koers (1/10) 
9, J. Teunissen (3/13) 10-18-19, G. 
Duitshof (1/7) 11. Kampioen op 
de Vitesse is geworden R. Koers te 
Velswijk!

Vitessekampioenen gehuldigd

Vitessekampioen Anton Kamperman wordt gefeliciteerd door Hans Menkhorst. Foto: PR

Puck (9 jaar) en Niké (9 jaar) heb-
ben het leuk gehad als Go-Kids-
reporter. Zij brachten namens 
Go-Kids Achterhoek een bezoekje 
aan Aalten.

Eerst het Aaltens museum van 
binnen bekijken. Hiervoor kregen 
wij een speurtocht. Er zijn veel 
spannende dingen te ontdekken. 
Zoals een wastafel met wel een 
heel speciale ruimte. Daarnaast 
hebben wij ervaren hoe het is om 
in de oorlog onder te moeten dui-
ken. Dan kun je niet even lekker 
buitenspelen met je vriendinnetje. 
Na de lunch hebben wij buiten de 

Gängekes junior route gelopen. 
We krengen het verhaal van opa 
Jan te horen. De tocht was leuk en 
leerzaam. Vele spannende paadjes 
gezien in Aalten. En zelfs langs een 
oude gevangenis gelopen! 
Wij hebben genoten! 

(Advertorial)

Onderduiken & Speuren in Aalten!

Leuk, spannend en leerzaam!
Ook Dari (10) en Daniël (10) zijn als 
Go-Kidsreporters naar de Aaltense 
Musea geweest. Het museum ging 
allemaal over vroeger in de oorlog.

‘s Ochtends hebben we een bin-
nenspeurtocht gedaan. Die ging 
over de onderduikers die moesten 
schuilen voor de Duitsers. Er zat 
een Duitse meneer beneden die 
mocht absoluut niet weten dat  
boven onderduikers zaten. Eten 
en drinken kregen ze heel soms, 
en stiekem. Naar de wc kon niet 
omdat het gevaarlijk was buiten.
Toen kwam er een buitenspeur-
tocht, ‘gängeskes junior’. Deze 
ging over alle smalle paden van 
vroeger in Aalten. De paden waren 
allemaal twee kruiwagens breed. 
Ze moesten hun plas en poep 
daarmee wegbrengen, zo moesten 
ze langs elkaar oprijden. De uitleg 
kregen we van Lia de Ridder.
Wij vonden het leuk, maar ook 
wel een beetje spannend soms. 
Sommige dingen die verteld wer-
den vonden we best eng. Zoals 

het bombarderen van Amsterdam. 
Veel mensen hebben toen de har-
de knallen gehoord.
Wij vonden het goed dat de uitleg 
bij alles verteld werd dat kinderen 
dat goed kunnen begrijpen, niet 
alleen maar voor grote mensen. Je 
kan er veel van leren over vroeger 
in Aalten en hoe het was in de oor-
log. We hebben hier veel geleerd. 

Contact
Aaltense Musea
Markt 14, 7131 CS Aalten
0543 471797
info@aaltensemusea.nl
www.aaltensemusea.nl

Is uw bedrijf ook kindvriendelijk? 
Laat het onze Go-Kidsreporters ontdekken! 

Neem voor meer informatie contact op met Laura Theissen 
(laura@go-kids.nl of 06-14897495)

www.go-kids.nl/achterhoek

Mart Hillen. Foto: Foto: Anouk Plantinga

Alle artiesten en organisatie Rabo on Stage.Foto: Anouk Plantinga

Het Heren 1 team met de nieuwe shirts. Tweede van links Robbie Bouwmeister. Foto: PR
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Geniet van de tweede Achterhoekse 
Klavertje 4-Daagse
ACHTERHOEK - Vier dagen Achter-
hoeks geluk op de fiets. Dat vindt 
u tijdens de tweede Achterhoekse 
Klavertje 4-daagse die van don-
derdag 9 t/m zondag 12 juni 2016 
plaatsvindt vanuit Hengelo Gld. Dit 
leuke en gezellige fietsevenement 
onderscheidt zich door interessan-
te bedrijfsbezoeken onderweg en 
een dagelijks muzikaal en cultureel 
programma na aankomst. De fiets-
vierdaagse wordt op donderdag 9 
juni, de eerste fietsdag om 9.30 uur 
geopend door Heleen Faber van 
de Stichting Achterhoek Toerisme. 
Iedereen is hier van harte welkom!

Vanaf de fiets kan er vier dagen lang 
volop genoten worden van fraaie 
en afwisselende landschappen in 
de gemeente Bronckhorst en daar-
buiten. U rijdt langs kastelen en 
landgoederen, over mooie fiets-
paden en leuke landweggetjes en 
door het prachtige IJssellandschap. 
De naam van het evenement ver-
wijst naar vier verschillende routes 
in de vorm van een klavertje vier. 
Door Henk Wullink zijn voor dit 
jaar de volgende vier fraaie routes 
samengesteld: Slangenburgroute 
(donderdag 9 juni), Vorden-IJssel-
route (vrijdag 10 juni), Hanzestad-
route (zaterdag 11 juni) en de Leb-
benbruggeroute (zondag 12 juni). 
Start- en eindpunt van de routes is 
steeds Gelderse Hengelo. Elke dag 
staat er een andere route op het 
programma. De vier rondgaande 
routes zijn gebaseerd op het sy-
steem van de fietsknooppunten. 
De lengte bedraagt vijftig kilometer 
en kan worden ingekort tot dertig 
kilometer. Het is ook mogelijk om 
één, twee of drie dagen in plaats 
van alle vier dagen mee te fietsen.

Opengestelde bedrijven
Geniet van het fietsen zelf en van de 
mooie omgeving. U houdt genoeg 
tijd over voor bezoekjes aan de 
twee dagelijks voor u opengestelde 
bedrijven en overige bezienswaar-

digheden. Zo bezoekt u bedrijven 
met leuke streekproducten (boer-
derijwinkels), een wijngaard, een 
bierbrouwerij, een molen, een kas-
teel en een boerderijmuseum. Er 
zijn vier stempelposten: bij de start, 
op twee locaties (horecagelegen-
heden) onderweg en bij de finish. 
Voor pech met de fiets onderweg is 
een reparatiebusje van Slotboom 
Tweewielers beschikbaar.

Inschrijving en deelnamekosten
Informatie over kosten en voor-
inschrijving kan via de website. U 
kunt zich natuurlijk ook ‘s morgens 
bij de start tussen 9.00-11.00 uur la-
ten inschrijven aan de balie op het 
startplein naast Eetcafé Jansen en 
Jansen, Spalstraat 1 te Hengelo Gld. 
Bij het eetcafé is ook voorinschrij-
ving mogelijk. Aan de inschrijfba-
lie ontvangt u de informatiekaart 
met het volledige programma. Ook 
ontvangt u elke ochtend een geheel 
nieuwe, routekaart voor die dag.

Dagelijks wordt vanaf 13.30 uur 
(zondag vanaf 13.00 uur) op het 
plein bij Eetcafé Jansen & Jansen 
een sfeervol Achterhoeks muzikaal 
& cultureel programma aange-
boden. Met onder meer gezellige 
achtergrondmuziek (donderdag 
9 juni), Harold ‘De Troubadour’ 

(vrijdag 10 juni), Adje’s BBQ en Di-
alectband ‘Aahneehe’ (zaterdag 11 
juni), een streekproductenmarkt, 
klompendansers ‘Wi’j eren ‘t Olde’ 
en Matrozenkoor Apeldoorn (zon-
dag 12 juni). Ondertussen kunt u 
bijpraten en genieten van een hap-
je en drankje. Al deze activiteiten 
zijn vrij toegankelijk voor iedereen, 
dus kom er een kijkje nemen!

Aan deelnemers die alle vier dagen 
meefietsen wordt op zondagmid-
dag om 16.00 uur een herinne-
ringsmedaille uitgereikt. Dagelijks 
om 16.00 uur worden onder de 
deelnemers van die dag een drie-
tal leuke prijzen verloot. De Ach-
terhoekse Klavertje 4-Daagse is 
mede tot stand gekomen dankzij 
een financiële bijdrage van de ge-
meente Bronckhorst. Medewerking 
is verleend door de stichting Ach-
terhoek Toerisme en (toeristische) 
organisaties in de gemeente. Mede 
namens onze vele, gemotiveerde 
vrijwilligers, wenst Stichting Ach-
terhoekse Klavertje 4-Daagse: Mar-
co Jansen, Richard Jansen, Pauline 
Drouen en Henk Wullink iedereen 
een onvergetelijke fietstocht toe.
   

 ■ info@ak4d.nl

 ■ www.ak4d.nl

Grolsch en Zwarte Cross richten 
stichting op om goede ideeën te 
ondersteunen
REGIO - Grolsch en de Zwarte Cross 
zijn samen Stichting Pak An be-
gonnen om goede ideeën voor de 
Achterhoek te ondersteunen van 
alle jongeren tussen de 18 en 80 
jaar met advies, coaching, promo-
tie en geld. De voorwaarden van 
de kredieten bevatten geen kleine 
lettertjes, er wordt geen rente ge-
heven en aandragers van goede 
ideeën mogen zelf weten wanneer 
en of ze de lening terugbetalen. De 
verantwoording hiervoor wordt 
gelegd bij de ontvangers. De eerste 
plannen stroomden al binnen, de 
eerste dagen na de bekendmaking 
van dit nieuws.

Net als in veel andere regio’s op 
het platteland wereldwijd trek-
ken ook in de Achterhoek jonge 
mensen weg om te studeren en 
daarna niet meer terug te keren. 
Vaak kunnen ze na hun studie 
geen baan vinden in het oosten 
of worden er te weinig nieuwe be-
drijven en andere toffe initiatieven 
opgestart. Vergrijzing en urbanisa-
tie worden in de nabije toekomst 
problemen voor de regio en daar 
willen Grolsch en de Zwarte Cross 
een stokje voor steken. “Weg met 
die krimp!”, aldus een strijdlustige 
Zwarte Cross-festivaldirectrice 
Tante Rikie.

Stichting Pak An
Het uiteindelijke doel van Stich-
ting Pak An is om het tij te keren 
en een mentaliteitsverandering 
te bewerkstelligen om het doem-
scenario van de Achterhoek als 
asgrijze krimpregio te voorkomen. 
Mooie plannen mogen vanuit heel 
Nederland ingediend worden, zo-
lang ze maar ten goede komen aan 
de regio Achterhoek. De eerste 
drie jaar wordt er minimaal 50.000 
euro aan microkredieten verstrekt 
en het doel is om de komende tien 
jaar meer dan een miljoen euro 
aan kredieten te verstrekken. In te-
genstelling tot andere initiatieven 
is het onderscheidende element 
van Stichting Pak An dat terug-
betaalde kredieten weer worden 
aangewend om nieuw ingedien-
de plannen te ondersteunen. De 

stichting is professioneel opgezet 
met een Comité van Aanbeveling, 
een bestuur, een beoordelings-
commissie, diverse coaches, een 
operationeel directeur en heeft de 
ambitie de ANBI-status te verkrij-
gen.

Stichting Pak An biedt de moge-
lijkheid aan ondernemende en 
creatieve geesten te laten zien dat 
de Achterhoek juist een regio is 
om nieuwe dingen op te zetten. 
De Achterhoek ligt centraal, er is 
volop ruimte, een goed arbeids-
ethos, mooie natuur, de Achter-
hoekse mentaliteit is gastvrij, posi-
tief, bescheiden en men kan goed 
relativeren. Daarnaast kenmerkt 
de streek zich door saamhorigheid 
en ‘noaberschap’, oftewel: mensen 
ondersteunen elkaar van harte en 
langdurig. “Wij willen een bewe-
ging op gang brengen, positief en 
ondernemend initiatief belonen 
en zichtbaar maken”, aldus Johan 
Godschalk, directeur van de stich-
ting. “Ik doe dan ook een oproep 
aan bedrijven, organisaties en per-
sonen om ook bij te gaan dragen, 
financieel of anderszins. Iedereen 
kan wat doen en samen maken we 
er zo een succes van!”

Geen kleine lettertjes
Goede ideeën kunnen worden in-
gediend op de site www.anpakken.
nl. Dit kan eenvoudig door een 
korte omschrijving van het plan 
op een spreekwoordelijk bierviltje 
in te vullen. “Past het daar niet op 
dan is het waarschijnlijk nog niet 
concreet of goed genoeg.” Naast 
een geldbedrag worden de ideeën 
door zowel Grolsch als Zwarte 
Cross promotioneel ondersteund 
en is er begeleiding van vrijwillige 
coaches. Kortom, in goed Achter-
hoeks: ‘Pak an!’ Guus Hiddink en 
Bennie Jolink zijn ambassadeurs 
in het Comité van Aanbeveling 
van de stichting. “Wij ondersteu-
nen dit project van harte!”, aldus 
de Achterhoekse HBS-jaargenoten 
Hiddink en Jolink.
   

 ■ www.anpakken.nl

   

Zang- en ontmoetings-
dienst Achterhoek
ZELHEM - Zondagavond 5 juni 
wordt er in Zelhem een zang- en 
ontmoetingsdienst georganiseerd 
door Stichting de Opdracht. Dit zal 
plaatsvinden in Cultureel centrum 
De Brink, Stationsplein 12 (ingang 
zaal via parkeerplaats achterzijde, 
Industrieweg). In deze bijeen-
komst, die om 19.30 uur begint, 

hoopt Ds. J. Bakker uit Goor voor 
te gaan. Het Chr. Koor Ontmoe-
ting uit Apeldoorn zal meewerken 
aan deze dienst. De toegang is vrij, 
wel is er een collecte. Na afloop 
is er koffie. Voor meer informatie: 
0314-622878 of www.stichting-
deopdracht.nl (zie advertentie el-
ders in dit blad).

LICHTENVOORDE - Donderdag 
26 mei heeft Seesing Personeel 
uit Lichtenvoorde, tijdens het 
maandelijkse Happy Hour van 
De Graafschap, bekend gemaakt 
dat zij volgend seizoen de rug-
sponsor worden van de Super-
boeren. Het bedrijf was reeds 
lange tijd aan de club verbonden 
als Official Partner, maar heeft 
recent tot deze stap voorwaarts 
besloten. Men is enorm over-
tuigd van het belang van de club 
voor de Achterhoek; het bevor-
dert in vele opzichten de leef-
baarheid in de regio.

Tijdens de bijeenkomst werd dui-
delijk dat het een prachtig seizoen 
is geweest. Diverse mensen waren 
zelfs van mening dat dit het mooi-
ste seizoen uit de historie was. 
Dat het momenteel zo onzeker 
is vanwege de perikelen rondom 
FC Twente, en daarmee de sta-
tusloosheid van De Graafschap, 
heeft Seesing Personeel er niet van 
weerhouden dit besluit te nemen.

“Juist niet”, zegt Dennis Seesing, 
algemeen directeur. “Wij zijn van 
mening dat je als supporter én 
sponsor je club altijd moet steu-
nen; in goede en onzekere tijden. 
Ik hoop dat velen ons voorbeeld 
zullen volgen, zodat we juist nu sa-
men een front kunnen vormen en 

- ongeacht of we Eredivisie of Ju-
piler League spelen - onvoorwaar-
delijk achter de club gaan staan.”

Het team van Seesing Personeel 
bestaat enkel uit Achterhoekers en 
zij zijn dan ook erg trots dan hun 
bedrijfsnaam volgend seizoen op 
het shirt zal prijken. “Dit besluit 
is met enorm veel enthousiasme 
ontvangen in het team en ze zijn 
ervan overtuigd dat dit voor ons 
bedrijf een positieve boost zal 
geven op het gebied van regio-

nale betrokkenheid, sportiviteit en 
naamsbekendheid”, aldus Dennis 
Seesing.

Ook De Graafschap is blij met de 
support van Seesing Personeel: 
“We zijn zeer content dat we met 
Seesing Personeel een goede 
naam met grote uitstraling op ons 
shirt hebben staan. We gaan er al-
les aan doen om de samenwerking 
tot een succes te maken”, aldus 
Martine Zuil, directeur commercie 
en marketing van De Graafschap.

Seesing Personeel shirtsponsor  
De Graafschap

Dennis Seesing met het eerste nieuwe shirt van De Graafschap. Foto: PR

Met de veerpont de IJssel over bij Bronkhorst. Foto: Henk Wullink
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Stagiair(e) Match 4U

Weet jij alle ballen in de lucht te houden? Denk jij in 

mogelijkheden en kansen? En wil jij ervaring opdoen binnen een 

ambitieus uitzendbureau? 

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als stagiair(e) bij Match 4U maak je deel uit van een hecht 

en enthousiast team. In jouw rol zorg je ervoor dat je de 

consultants ondersteunt tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. 

Werkzaamheden volgen elkaar snel op en daardoor zal geen 

dag hetzelfde zijn. Taken waar jij je onder andere op richt zijn 

het opstellen van CV’s, opstellen en plaatsen van vacatures, 

afhandelen van telefoonverkeer en bijdragen aan het opstellen 

van contracten en uitzendingen.

Zelfstandig Werkend Kok m/v

Is het klaarmaken van eten jouw passie, en kun jij zelfstandig 

werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als zelfstandig werkend kok ben je verantwoordelijk voor het 

bereiden van a la carte gerechten. Daarnaast organiseert de 

opdrachtgever diverse feesten en partijen, waarbij jij het buffet 

en de hapjes klaar zal gaan maken. Jij zorgt er voor dat de 

verschillende gerechten op tijd bij de gasten op tafel staan.

Operator m/v

Ben jij een ervaren operator en ben jij op zoek naar een nieuwe 

uitdaging?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Je werkt in een team van 3 personen en samen bedien je de 

betreffende machine. Het is belangrijk dat je zelfstandig kleine 

technische storingen verhelpt en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoert. Tevens rapporteer je, zowel schriftelijk als mondeling, 

de productie-voortgang. Het is belangrijk dat je een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dat je beslissingen durft 

te nemen en initiatief toont. Deze functie sluit goed aan bij 

kandidaten die ervaring hebben in een papierfabriek, drukkerij of 

de verpakkingsindustrie.

Afbramer m/v

Ben jij iemand die graag zijn handen uit de mouwen steekt en 

nauwkeurig kan werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als afbramer kun jij ingezet worden op diverse afdelingen. Jij 

controleert assemblage onderdelen op gladheid. Wanneer deze 

niet voldoen aan de normen maak jij ze glad met behulp van 

diverse gereedschappen. Je hebt oog voor detail, je werkt netjes 

en kwaliteitsgericht. Na een korte inwerkperiode kun je zelfstandig 

aan de slag. Het is een pré als je een achtergrond hebt in de 

metaal, maar als jij de juiste werkmentaliteit hebt en graag wilt 

leren, nodigen wij je ook van harte uit om te reageren!

Examenkandidaten m/v

Doe jij dit jaar examen en wil je daarna graag 

aan het werk?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Na de examens en in de vakantieperiode 

hebben wij diverse banen die geschikt zijn 

voor examenkandidaten. Het werk is veelal van 

uiteenlopende aard en hierbij kan je denken aan 

werken in een magazijn, in de productie, in de 

groenvoorziening of bijvoorbeeld de horeca. 

Heb jij interesse in een vakantie baan? Dan 

horen we dat graag van jou!

Ben jij (bijna) klaar met je opleiding en wil je aan de slag om aan je 
toekomst te bouwen?  Dan kan dit wel eens heel interessant voor jou zijn!

Enzerink zoekt een medewerker 

Ondersteuning met goede 
doorgroeimogelijkheden

   Het werk is:
   • Een uitdagende baan met kansen om door te groeien door je eigen 
      inzet en motivatie je kunt bijvoorbeeld assistent planner of 
      uitvoerder/werk voorbereider worden!
   • Het werk is fulltime; werkdagen / tijden in overleg 
   • Met goede kansen op een vaste baan!

   Taken:
   • Telefoon aannemen, doorverbinden, etc.
   • Vragen van klanten en collega’s beantwoorden
   • Mensen aan de balie helpen en de weegbrug bedienen
   • Werkplannen schrijven voor sloopwerken en asbestsaneringen
   • Ondersteuning van planning 
   • Allerlei andere voorkomende werkzaamheden

   Eisen:
   • Je hebt je opleiding MBO niveau 3 of 4 (bijna) afgerond
   • Je vindt het interessant om bij een bedrijf te werken dat zich bezig    
      houdt met asbestsanering, grondwerken, sloopwerken, infra, transport, en dergelijke
   • Je hebt geen ‘8 tot 5’ mentaliteit

   • Je bent stressbestendig en bent niet bang om je mening te geven
   • Je kunt en wilt op zaterdagen en in de vakanties werken
   • Je bent communicatief en dus niet verlegen

   Je sollicitatie met cv kun je richten aan: 
   Enzerink BV t.a.v. Richard Enzerink,  
   Varsselseweg 49, 7255 NR Hengelo Gld.  
   of per mail: richard@enzerink.nl
   Voor informatie: Tel.  0575-467474.

SPRINGintVELD

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

VLOOIENMARKT 
& More BRAAMT

Zondag 5 juni
10.00 - 17.00 uur

TERREIN MARKANT 
Outdoorcentr. Gildeweg 7

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

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

Voetbalvelden 
naast HESSENHAL

Zondag 19 juni
10.00 - 17.00 uur

Monumentenweg 30
Bij slecht weer in de hal

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



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

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

Tandprotheticus

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

Hospice Zutphen

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

Tandarts:

4 - 5 juni, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

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

Steunpunt politie Hengelo

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

Calamiteiten gemeente

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

Wmo-hulpmiddelen

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

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

Dierenkliniek Zutphen

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

Dierenkliniek Bronckhorst

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

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

Stichting Sutfene

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

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

Sensire thuiszorgwinkels

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 

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

Buurtzorghuis Warnsveld

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

Sociale teams Bronckhorst

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

Stichting Welzijn Vorden

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

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

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi

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

Annie Mokkink-Kasteel

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

Overig
VVV-kantoor

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

Marlies Meenks

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

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

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

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

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

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 5 juni, 10.00 uur, Gereformeerde kerk, ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 5 juni, 10.00 uur, Dorpskerk, mevr. J. Ruiterkamp.
1e C: KiA: Werelddiaconaat; 2e C: Eredienst en pastoraat. 

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 5 juni, 10.00 uur, Hr. Rien Baauw. Koor All Together uit Didam.

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 4 juni, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, em.-priester. 
Zondag 5 juni, 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden

Zaterdag 4 juni, 18.30 uur, Woord- en Communieviering, vg. werkgroep.

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. 
Is men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria 
en wordt de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale 
advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden kunt u 
elke ochtend (behalve zondags en 
‘s-maandags) van 09.00 tot 12.00 
uur en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 
terecht voor een groot assorti-
ment meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoudelijke arti-
kelen, boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen kan 
tijdens openingstijden of d.m.v. 
een telefonische afspraak (06-
44629049) of email: vcdewerf@
gmail.com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een afspraak 
maken voor het ophalen van spul-
len.
   

Wie wil, tegen een redelijke ver-
goeding, onze heggen knippen? 
Bij belangstelling bellen 0575-
441941. 
   

Loods te huur in Vorden, 200 m2 € 
600.00 p. mnd. incl. stroom/water. 
Tel. 0575-530113 of 06-1338 6085.
   

Heeft u sinds Dinsdag 31 Mei 
2016 geen beeld meer van de 
Nederlandse TV zenders op uw 
Schotelontvanger? Bel dan met 
Arno Lenselink, 06-23723162

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.

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

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

 
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG. 
Cortumme (voorheen Goossens). 
06 - 23972429 of 0575 -461558
   

KIPPENMESTKORRELS het beste 
voor uw gazon,groente,fruit en 
siertuin per zak 5 euro 6 zakken 
(90 kg) 25 euro Morsdijk 2 Ruurlo 
06-12 97 15 03.
   

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

Heeft u last van ratten, mollen, 
wespen of ander ongedierte? Bel 
Don Veenhuis 06- 10499025
   

TE HUUR, gedeelte van een woon-
huis in het buitengebied van 
Vorden. Geschikt voor 1 of 2 per-
sonen. Tel. 06-11285341

1 t/m 7 juni
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  

€ 11,00. (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 1 juni Aspergesoep/Duitse biefstuk met gebakken uien 

aardappel en rauwkost

Donderdag 2 juni Varkens medaillons met champignonsaus, 

aardappelkroketten en groente/ Tiramisu

Vrĳdag 3 juni Mosterdsoep/Panga filet op oosterse wĳze, rĳst 

en groente                                    

Zaterdag 4 juni Spare ribs met zigeunersaus, frieten en 

rauwkostsalade/Ĳs met slagroom
                        (alleen afhalen of bezorgen) 

Maandag 6 juni Gesloten

Dinsdag 7 juni Wiener schnitzel met aardappelen en groente/

Ĳs met slagroom

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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



 

 Autobedrijf Aal sluit zich aan bij Autoservice Netwerk
    Autobedrijf AAL is een bedrijf waar de 
klant met elk merk auto welkom is en dit 
nu ook laat zien door de aansluiting bij het 
Autoservice Netwerk.

Autoservice Netwerk is onder deze aanspre-
kende naam vanaf 1 mei meteen in heel Ne-
derland actief als hét nieuwe alternatief voor 
elke autobezitter. De aangesloten bedrijven, 
zoals Autobedrijf Aal in Steenderen, werken 
met het hetzelfde vakman-
schap als de merkdealer, 
maar tegen lagere tarieven! 
    Bij de start zijn er meteen al 
ruim vijftig aangesloten au-
tobedrijven in Nederland en 
dit aantal zal de komende 
tijd nog verder toenemen. 
Net als bij de andere aan-
gesloten leden elders in het 
land, gaat het ook bij Auto-
bedrijf Aal om bedrijven met 
een BOVAG lidmaatschap, 
die tevens beschikken over 
alle fabrieksgegevens van 
alle autotypen van alle au-
tomerken! Dit heeft de or-
ganisatie achter Autoservice 
Netwerk als verplichte eis 
aan de aangesloten bedrij-
ven gesteld. Het betekent dat 
de monteurs van de Autoser-
vice Netwerk bedrijven even 
goed als hun collega’s bij de 
merkdealers reparaties kun-
nen uitvoeren en problemen 
kunnen achterhalen en op-
lossen!

Dat is dus ook het geval bij Autobedrijf Aal! 
    
Zakelijk en particulier
Autobedrijf Aal is al geruime tijd in Steen-
deren actief als officiële PCA Dealer en is als 
zodanig gespecialiseerd in de merken Peu-
geot en Citroën.  Alle collega PCA dealers zijn 
ook toegetreden tot dit nieuwe universele 
netwerk. “Dit bijt elkaar niet, want het lid-
maatschap van het grotere Autoservice Net-

werk kan gewoon hiernaast bestaan, aldus 
directeur Carel Aal. “Wij kunnen nu een nog 
grotere klantenkring aanspreken en zijn nu 
via het Autoservice Netwerk o.a. ook het aan-
gewezen adres voor onderhoud en reparatie 
van lease-auto’s, waar de particuliere klant 
ook voordeel bij heeft.  Doordat wij ook met 
alternatieve en dus goedkopere onderdelen 
kunnen werken, waaronder naar wens van 
de klant zelfs ook gebruikte, maar niet van 

nieuw te onderscheiden ‘groene’ onderde-
len, is onderhoud en reparatie bij Autobedrijf 
Aal aanmerkelijk goedkoper.  En dat voor zo-
wel de zakelijke als de particuliere automo-
bilist.”

Autobedrijf Aal vindt u aan de Nijverheids-
weg 15 te Steenderen, u bent van harte wel-
kom! 

Vraag naar de advertentiemogelijkheden: 0544-801010  |  advertentie@contact.nl

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-

Lankhorsterstraat 28

7234 ST Wichmond 

T  (0575) 44 16 21

E  info@autolangwerden.nl

I  www.autolangwerden.nl

                               www.autolangwerden.nl

Dacia Sandero 1.6 STEPWAY 92873 2012 €  8.750
Dacia Sandero 1.4 Ambiance 77702 2009 €  5.750
Ford Focus Wagon 1.6 ECOBOOST TREND 106383 2012 €  13.500
Peugeot 207 1.4 VTI X-LINE 127832 2010 €  5.950
Renault Scénic 1.5 dCi 110pk/navigatie 141604 2009 €  9.950
Toyota Verso 1,6 Terra  79587 2008 €  11.250
Kia Venga 1,4 cvvt 39382 2013 €  15.250
Ford Fiesta 1,25 16v 27585 2012 €  9.450
Volkswagen Polo 1,2tdi bluemotion comfortline 52871 2013 €  11.450
Fiat Panda 1,2 Editione Cool 111419 2007 €  3.950
Nissan X-Trail 2,2 dci 183565 2004 €  4.250
Renault Megane Estate 1,5dci GT-Line 157983 2012 €  11.250

Citroën DS3
1.6 E-HDI SO CHIC

77943 km, 2012

€ 10950

www.autobedrijfmelgers.nl

CITROËN 
C3 1.2

PURETECH
20.083 KM, 2015

€ 13.750,-
FORD FIESTA 1.25 TREND 108.894 2010 € 7.500,-
HYUNDAI SANTA FE 2.41 CVVT 4WD STYLE 103.000 2012 € 22.750,-
KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG COMFORT PACK 42.843 2013 € 8.950,-
MINI MINI 1.4 ONE PEPPER 172.776 2007 € 7.450,-
OPEL AGILA 1.0 EDITION 62.403 2012 € 7.950,-
PEUGEOT 307 CC CC 2.0 16V-130kW 3BRFKC 188.544 2005 € 6.250,-
RENAULT CAPTUR 0.9 TCE EXPRESSION 24.946 2013 € 15.750,-
TOYOTA AYGO 1.0-12V COMFORT NAVIGATOR 88.887 2011 € 7.450,-
VOLKSWAGEN POLO 1.2 EASYLINE 66.321 2013 € 9.950,-
VOLKSWAGEN UP! 1.0 TAKE UP BLUEMOTION 57.589 2013 € 8.250,-
NISSAN NV200 1.5 DCI, IMPERIAAL + TREKHAAK  61.000    2011      €   7.750,-
RENAULT SCENIC 1.6, MEENEEMPRIJS 239.000 2002 € 1.250,-

Onderhoud en APK

voor alle merken

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15, 7221 CK Steenderen

Tel: 0575 - 45 11 13
www.autobedrijf-aal.nl          

LID VAN

 Gewoon eerlijk en goed!    

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak 
Tel. (0575) 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl

ONDERHOUD ALLE MERKEN

HYUNDAI IX 35 STYLE 2010 € 15.950
RENAULT TWINGO 2008 €  4.950
RENAULT TWINGO 2010 €  5.950
KIA RIO COMFORT 2012 € 9.950
OPEL ZAFIRA 1.8 ELEGANCE 2001 €  3.150
OPEL MERIVA 1.6 2005 €  4.950
PEUGEOT 206 STATION 2006 €  3.950
PEUGEOT 207 2006 €  5.950
RENAULT SCENIC 2004 €  3.950
SUZUKI ALTO  2004 €  2.450
VW GOLF CABRIO 2011 €  12.950
VW PASSAT STATION DIESEL 2006 €  6.950
MINI PEPPER 2006 €  8.950
KIA CEED STATION 2010 € 8.950
CHRYSLER 300 C 2006 €  11.950


