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ontvangen nieuwe werktent

Bronckhorst

Noord

Bronckhorst - Burgemeester Henk 
Aalderink is donderdag 19 februari 
op 65-jarige leeftijd thuis in bijzijn 
van zijn familie in Steenderen is 
overleden. 

“Henk Aalderink (VVD) was sinds 
2005 onze trotse burgemeester die 
zich met een enorme bevlogenheid, 
enthousiasme en betrokkenheid in-
zette voor Bronckhorst en haar inwo-
ners. Hij was boven alles een mensen-
mens die naast zijn inwoners stond in 
mooie en in moeilijke tijden. Een bur-
gemeester van ons allen, die er was 
bij vele bijzondere activiteiten die in-
woners organiseerden. Maar hij vroeg 
ook hun aandacht voor de gevolgen 
van de krimp en riep op tot eigen in-
zet van inwoners voor hun woonom-
geving, wat steeds belangrijker wordt. 
Op zijn kenmerkende Achterhoekse 
manier zette hij Bronckhorst op de 
kaart bij de provincie, in Den Haag en 
in Europa. Hij richtte onder meer de 
P10 op, het samenwerkingsverband 
van de inmiddels 11 grootste platte-
landsgemeenten van Nederland. Zo 
verdiende hij de aandacht voor wat 
voor Bronckhorst belangrijk is. Dat 
viel op en bracht hem bijzondere on-
derscheidingen zoals EuroNederlan-
der van het jaar, Nederlands Bestuur-
der van het jaar en Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Hij vond het bur-
gemeesterschap de mooiste baan om 
te mogen vervullen.”

Waarnemend burgemeester Helmi 
Huijbregts-Schiedon is aangeslagen 
door het nieuws: “Veel te vroeg heeft 
Henk Aalderink afscheid moeten ne-
men van het leven waar hij midden in 
stond. De gemeenteraad, het college 
en de medewerkers van de gemeente 
kijken met grote bewondering, res-
pect en plezier terug op zijn 10-jarig 
burgemeesterschap.”

Gemeentesecretaris/directeur Arne 
van Hout verwoordt het als volgt: 
“Wij hebben hem leren kennen als 
een mens met een diepe passie voor 

zijn werk voor zijn gemeente en de 
Bronckhorster inwoners. Hij stond 
naast inwoners als zij iets organi-
seerden en genoot van hun verhalen. 
Bijvoorbeeld van echtparen die hij 
bezocht omdat zij 60 jaar getrouwd 
waren. Ook waren er moeilijke tijden 
waarin hij steun kon bieden, zoals tij-
dens het familiedrama in Hengelo. En 
soms deelde hij lastige boodschappen 
met u, zoals de kleiner wordende rol 
van de gemeente door de bezuinigin-
gen en de krimp van de bevolking. Dit 

leidde uiteindelijk tot mooie initiatie-
ven van uw kant: u nam onder meer 
zwembaden en sportvelden over en 
onderhoudt zelf plantsoenen. Hij ging 
er altijd voor om samen met inwoners, 
bedrijven en organisaties een Bronck-
horst te maken, waar we allemaal met 
veel plezier kunnen wonen, werken 
en recreëren, nu en in de toekomst.”

Herdenkingsdienst
Op 26 februari vindt een afscheids-
dienst plaats in het conferentiecen-

trum bij De Betteld, Aaltenseweg 11 
in Zelhem. De dienst is openbaar en 
begint om 11.00 uur.

Condoleanceregister
In het gemeentehuis in Hengelo ligt 
de komende dagen een condolean-
ceregister. Digitaal condoleren is ook 
mogelijk op www.memori.nl (zoek op 
Henk Aalderink).

Meer informatie verderop in Con-
tact en op de gemeentepagina’s.

Henk Aalderink overleed donderdag 19 februari op 65-jarige leeftijd.

Vorden - Zaterdag 21 februari is Ab 
Velhorst senior uit Vorden, op 76-ja-
rige leeftijd overleden. Tot augustus 
vorig jaar was hij correspondent van 
Contact. Hij besloot destijds om van-
wege zijn ziekte er na 55 (!) jaar mee 
te stoppen. In meer dan een halve 
eeuw tijd heeft hij veel zien veran-
deren, maar wat altijd centraal is 
blijven staan, is zijn grote passie 
voor schrijven over in het bijzonder 
de sport en zijn oprechte interesse 
in mensen.

Slechts 2,5 van de 55 jaren heb ik mo-
gen samenwerken met Ab, maar in 
deze relatief korte tijd leerde ik hem 
kennen als een zeer betrokken, warm 
en humoristisch persoon. Wekelijks 
had ik contact met hem via de tele-
foon of e-mail en dan vroeg hij mij 
steevast naar mijn eigen prestaties op 
het voetbalveld en wisselden we altijd 
even van mening over het spel van 
ons beider favoriete club FC Twente, 
maar natuurlijk hadden we het vooral 
over de krant, naast voetbal onze an-
dere gedeelde passie.

Al in zijn jeugd was Ab correspondent 
voor Contact. De jonge schrijver in 
spe voetbalde in het eerste elftal van 
VV Vorden en deed voor journalist 
Derk te Sla verslag van de uitwedstrij-

den. In het begin kwam hij bij Te Sla 
thuis om te vertellen hoe de wedstrijd 
was verlopen, maar al gauw schreef de 
jonge verslaggever zijn verslagen zelf.

Hoewel sport, en voetbal in het bij-
zonder, zijn grootste interesse had, 
gebruikte Ab zijn pen ook om zijn 

bevindingen over andere zaken in de 
Vordense samenleving op te tekenen. 
Over de politiek bijvoorbeeld. Circa 
250 raadsvergaderingen en 1000 com-
missievergaderingen van de voorma-
lige gemeente Vorden versloeg hij als 
correspondent van Contact. Het col-
lege en de raad gaven Ab, toen hij eind 
vorige eeuw stopte met het bijwonen 
van deze vergaderingen, een mooie 
foto van Kasteel Vorden en een oor-
konde als blijk van waardering.

Ab combineerde zijn werk voor Con-
tact met zijn baan bij achtereenvol-
gens groothandel Reesink in Zutphen 
en de Sorbo, eerst in Vorden en later 
in Duiven. Daarnaast vervulde hij 
ook vele vrijwilligersfuncties bij VV 
Vorden, waar hij 65 jaar lid van was. 
Zo was hij onder meer redacteur, be-
stuurslid en jubileumcommissielid. 
Vanwege zijn gigantische inzet werd 
hij benoemd tot Lid van Verdienste 
van deze club.

In dit drukke leven, zorgde Ab dat hij 
ook nog genoeg aandacht aan zijn 
gezin kon schenken. Natuurlijk op de 
eerste plaats aan zijn vrouw Dinie, die 
hem zeer vaak vergezelde als hij op 
pad ging voor de krant. Maar ook met 
zijn kinderen en kleinkinderen pro-
beerde hij zo veel mogelijk tijd door 

te brengen. Ook over hen kon hij op 
enthousiaste en levendige wijze ver-
tellen.
Met het overlijden van Ab Velhorst 
senior heeft een sociaal en betrokken 
‘mensenmens’ ons verlaten. Onze ge-
dachten gaan uit naar Dinie, zijn kin-
deren en kleinkinderen. We wensen 
hen veel sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Gerwin Nijkamp
Hoofdredacteur

Burgemeester Aalderink overleden

In memoriam: Ab Velhorst sr.

Ab Velhorst.
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Op donderdag bereikte ons het droevige bericht dat

Henk Aalderink 

Is overleden op veel te jonge leeftijd...

Hij was een man die onze schutterij en de kermis een 

warm hart toedroeg. Hij bekleedde de functie van 

Beschermheer met verve en zijn hem hier dankbaar voor.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel 

sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden 

Schutterij EMM

De politie is geraakt door het overlijden van de 

burgemeester van Bronckhorst

Henk Aalderink

We hebben hem leren kennen als een bevlogen 

bestuurder die met veel elan met ons samenwerkte aan de 

veiligheid in zijn gemeente. We hebben hem bovendien 

leren kennen als een buitengewoon vriendelijk mens met 

wie het fijn was om samen te werken.

We wensen de familie, het college van Bronckhorst, de 

gemeenteraad en de inwoners veel sterkte bij dit verlies.

Namens de politie in de eenheid Oost-Nederland

Stoffel Heijsman, politiechef

Op 19 februari overleed onze collega en oprichter 

van de P10, het samenwerkingsverband van grote 

plattelandsgemeenten

Henk Aalderink

Onder zijn enthousiaste aanvoering wist hij thema’s 

van plattelandsgemeenten onder de aandacht van de 

landelijke politiek te brengen. Wij zullen zijn inspirerende 

persoonlijkheid erg missen. Onze gedachten gaan uit 

naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in deze 

verdrietige tijd.

Bestuurders van P10-gemeenten

Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Hulst, 

Hollands Kroon, Ooststellingwerf, Opsterland, 

Sluis, Schouwen-Duiveland, Westerveld

Ons bereikte het droevige bericht dat de burgemeester 

van Bronckhorst

Henk Aalderink

toch nog plotseling is overleden.

We hebben Henk leren kennen als een man die zich met 

bevlogenheid inzette voor de veiligheid en het welzijn 

van de inwoners van zijn gemeente. Wij herinneren Henk 

als een fijne en betrokken man met wie het prettig was 

om samen te werken.

Wij wensen iedereen veel sterkte toe met dit verlies.

Namens alle medewerkers van het politieteam 

Achterhoek-West

Viola Mistrate Haarhuis

Teamchef

“Met jou zou ik de rest van mijn leven willen dansen”

Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk 

was, valt het ons zwaar dat wij, na zijn moedig gedragen 

ziekte, afscheid moeten nemen van mijn vriendje en 

geliefde man, onze lieve dappere vader, lieve sterke opa 

en mijn broer

Hendrik Arend Jan Aalderink 

(Henk)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Almen, 29-03-1949                    Steenderen, 19-02-2015

 Steenderen: Wilma Aalderink-Nauta

 Doesburg:  Aron en Tessa

                   Constantijn, Justus, Lotje en Lisa

 Lopik:  Susan en Johan

             Mitchell, Dylan, Bodi, Tátum en Lana

 Cuijk: Anne Huisman-Aalderink en Eli Huisman 

  en verdere familie

Afscheid

De afscheidsdienst is op donderdag 26 februari 2015 in 

het conferentiecentrum van De Betteld, Aaltenseweg 11 

in Zelhem. De dienst is openbaar en begint om 11.00 uur. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. De crematie 

vindt vervolgens plaats in besloten kring.

Vanwege de verwachte drukte is er voor en na de 

afscheidsdienst helaas geen gelegenheid om te 

condoleren. Uw aanwezigheid is ons al tot grote 

steun. We zouden het op prijs stellen als u uw 

persoonlijke boodschap voor ons wilt achterlaten in het 

condoleanceregister dat er ligt.

Digitaal condoleren is ook mogelijk via: www.memori.nl. 

Verder ligt in het gemeentehuis in Hengelo (Gld) de 

komende dagen een condoleanceregister. 

Correspondentieadres: 

Familie Aalderink, Dorpsstraat 11, 7221 BN Steenderen

Tot ons grote verdriet moeten wij afscheid nemen van 

onze zeer gewaardeerde burgemeester 

Henk Aalderink 

Henk Aalderink was sinds 2005 onze trotse burgemeester 

die zich met een enorme bevlogenheid, enthousiasme 

en betrokkenheid inzette voor de gemeente Bronckhorst 

en haar inwoners. Hij was boven alles een mensenmens 

die naast zijn inwoners stond in mooie en in moeilijke 

tijden. Een burgemeester van ons allen, die er was bij vele 

bijzondere activiteiten die inwoners organiseerden. 

Hij zette Bronckhorst op de kaart bij de provincie, in 

Den Haag en in Europa. Dat viel op en het bracht hem 

bijzondere onderscheidingen zoals EuroNederlander 

van het jaar, Nederlands Bestuurder van het jaar en 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij vond het 

burgemeesterschap de mooiste baan om te mogen 

vervullen. Zijn ziekte heeft hij moedig gedragen. Zolang 

het kon, was hij aanwezig en zette hij zich in voor 

Bronckhorst.  

Wij zullen hem enorm missen en wensen zijn vrouw 

Wilma, zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden 

veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen. 

Gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders 
Medewerkers van de gemeente Bronckhorst 

De herdenkingsdienst is op 26 februari 2015 in het 

conferentiecentrum van De Betteld, Aaltenseweg 11 in 

Zelhem. De dienst is openbaar en begint om 11.00 uur. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. De crematie 

vindt vervolgens plaats in besloten kring.

Digitaal is condoleren mogelijk via: www.memori.nl. 

Ook ligt in het gemeentehuis de komende dagen 

een condoleanceregister. Bij de plechtigheid is geen 

gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren, er 

ligt wel een condoleanceregister. 

 Tot ons grote verdriet hebben wij, bestuur en fractie van 

het CDA Bronckhorst, kennis genomen van het overlijden 

van onze alom gewaardeerde burgemeester 

Henk Aalderink

Henk was als eerste burgemeester van de nieuw 

heringedeelde gemeente Bronckhorst een verbindende 

factor voor zowel de samenleving als de politiek. Met zijn 

tomeloze energie wist hij mensen en hun organisaties 

te inspireren en aan te zetten tot initiatieven. Onze 

gemeente en de regio Achterhoek verliezen in hem een 

groot bestuurder. Wij herinneren hem als een betrokken 

man met een luisterend oor met wie het prettig was om 

samen te werken.

Wij zullen hem enorm missen en  wensen Wilma, 

kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit grote 

verlies te dragen.

Namens het CDA Bronckhorst,

A.H. Boers, voorzitter

D.J. Huntelaar, fractievoorzitter 

In het besef dat door zijn ziekte het afscheid in het 

verschiet lag, hebben wij toch met verslagenheid kennis 

genomen van het overlijden van 

Henk Aalderink

Wij zullen Henk herinneren als een gedreven en 

betrokken burgemeester en de drijvende kracht achter 

veel ontwikkelingen en het op kaart zetten van onze 

mooie gemeente.

In dankbare herinnering wat hij voor Bronckhorst heeft 

betekend, zal Henk in onze gedachten blijven. Wij 

wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte toe bij het 

verwerken van dit verlies.

VVD afdelingsbestuur en fractie Bronckhorst

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”
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1 maart 2012  1 maart 2015

Eddy Horsting

Aanwezig in afwezigheid

en daardoor nooit

verleden tijd

    

Wij werden in één maand geconfronteerd
met een situatie van onwetendheid naar overlijden.
Maar als leven lijden wordt is rusten goed.
Angst en pijn zijn nu voor jou voorbij.

  

Dag lieve vrouw, mama en trotse oma
  

Juliette Hansen - Janssen
  

18 maart 1950 17 februari 2015

 

Auke
  

Bram en Lotte
  

Anne en Robbin
   Noud, Cas

    

Brinkerhof 14
7251 WR Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

Het is goed - eindelijk rust.

Toch nog onverwacht is op 91-jarige leeftijd
 

Johanna Willemina
Haverkamp - Boschloo

 
ingeslapen om zich bij haar geliefde Henk te voegen.

  

Harry en Marja Boschloo

Doetinchem, 21 februari 2015
Correspondentieadres:
Geisterenstraat 23, 4834 HB Breda

Tante Jo is overgebracht naar het uitvaartcentrum van
Monuta, Keppelseweg 40 in Doetinchem, waar wij in
familiekring afscheid van haar nemen.
 

Wij zullen haar herdenken met woorden en muziek op
vrijdag 27 februari om 14.30 uur in de IJsselzaal van
crematorium Dieren, Imboslaan 6 in Dieren. Voorafgaand
aan de dienst is er tussen 14.00 en 14.15 uur gelegenheid
om afscheid van haar te nemen.
 

Na afloop nodigen wij u uit voor een samenzijn in de
ontvangstruimte van het crematorium, waar u ons
persoonlijk kunt condoleren.

De scheidsrechter heeft gefloten voor de laatste keer.

De strijd is gestreden, zijn wedstrijd is gespeeld,  

zijn laatste verhaal is geschreven.

Vandaag is rustig ingeslapen mijn innig geliefde man, 

onze geweldige vader en trotse opa

                

Ab

Albertus Lucas Velhorst

Vorden                                                     Vorden

8 oktober 1938                                 21 februari 2015

 Dinie Velhorst-Soek

 Luc en Nina

  Rufus en Noortje

  Misèl en Stef

 

 Marieke en Gerard

  Annemiek

  Jack

  

 Ab en Annie

     Vera

     Ivo

  Freek

  Silvia

Het Wiemelink 11

7251 CW  Vorden

Ab is thuis in zijn vertrouwde omgeving.

Wij danken dr. Jan Dagevos en de Buurtzorg “team 

Molenblick” voor hun hulp en liefdevolle verzorging.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 

op woensdag 25 februari van 19.00 tot 20.00 uur op 

bovengenoemd adres.

De uitvaartplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, 

zal worden gehouden op donderdag 26 februari om 13.00 

uur in de Dorpskerk aan de Kerkstraat te Vorden.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene 

Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Na afloop is er eveneens gelegenheid om de familie te 

condoleren in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te 

Vorden.

Na een afnemende gezondheid, moest hij zich 21 februari, 

op 92-jarige leeftijd gewonnen geven.

Onze lieve broer, zwager en oom

Everhardus Johannes Gerritsen

“Eef”

Uit aller naam:

Fam. Hoevers

Julianalaan 15

7251 EP  Vorden

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
Dan komt de tijd
Dat je er in moet berusten
Dat het einde is gekomen

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van  
mijn lieve man, onze zorgzame vader, trotse opa en opi

Herman Maalderink
~ Harm van de Vruchthof ~

* 14 mei 1934 † 19 februari 2015

J.A. Maalderink-Krijt

Jan en Ans Maalderink-van de Pavert
   Thijs en Niki
   Lela
   Jasper
   Destin

Hermien Maalderink
   Nienke en Joost
   Lisa en Sander

Erik en Diana Maalderink-Roeterdink
   Michelle
   Marloe en Arie
   Youri
   Luuk

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Koning, 
Carla Schotman en de medewerkers van Sensire 

voor de liefdevolle zorg.

“De Vruchthof”
Meeninklaan 3, 7255 LD Hengelo Gld.

De afscheidsdienst en begrafenis hebben op dinsdag  
24 februari plaatsgevonden te Hengelo Gld.

Tot ons verdriet hebben we afscheid moeten nemen van 

onze lieve zwager en oom

Ab Velhorst
echtgenoot van Dinie Velhorst-Soek

    Wicher en Rietje

    Johan en Trudy

    Rieky en Jaap

    Herman en Maria

    Neven en nichten

Na jarenlange vriendschap hebben wij tot ons groot 

verdriet afscheid moeten nemen van onze voetbal- en 

klootschietvriend

Ab Velhorst

Ab, we zullen je humor en verslagen erg missen.

“Je was een kanjer”

   De Klootschietvrienden:

   Drikus en Gerda

   Rinus † en Dikkie

   Reind en Mientje †

   Jo en Jannie

   Jan en Gerda †

   Jan en Lea

   Wim en Hanneke

   Henk en Hermien

   Nolda

Vorden, 21 februari 2015

Wij wensen Dinie, kinderen en kleinkinderen heel veel 

sterkte met dit verlies.

Zaterdag 21 februari bereikte ons het bericht dat op 

76-jarige leeftijd onze oud-correspondent is overleden

Ab Velhorst sr. 

In augustus 2014 is Ab na 55 jaar gestopt als correspon-

dent van Contact. Hij was voor ons een waardevolle 

kracht en een fijne persoonlijkheid.

Wij wensen zijn vrouw Dinie en de gehele familie veel 

sterkte toe.

       

   Directie en medewerkers

   Weevers 

Vorden,  februari 2015



Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

De schilder voor al uw 

Renovatie • Onderhoud 
Nieuwbouw • Glas- en Spuitwerk 

Maar ook voor verf, behang, kitten, 

schuurpapier of andere schilder-

benodigheden kunt u bij ons terecht. 

Onze winkel is open van 

Maandag t/m zaterdag 
van 9.00 – 13.00 uur 
Woensdags gesloten 

SIKKENS vakverven • FLEXA doe het zelf 

Enquête kans op schrikdraadapparaat

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, 
sierhekwerken, poorten en 
nog veel meer!

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

Hekwerken

Omheiningen

Winnen

Hoefkensestraat 16a, Drempt | 0313-476311 | 06-53842907

Doe mee aan onze enquête 
(slechts 1-2 minuten werk) en 
maak kans op een 
Lister Schrikdraadapparaat!

www.berendsenomheiningen.nl/
aanbiedingen

Industriepark 5
Bedrijfshal (ca. 575 m2) met kantoor en buitenterrein, 

gelegen op het industrieterrein in Zelhem. Prima bereikbaar 

via de N315 en N330 en parkeren op eigen terrein.

De bedrijfsruimte is v.v. verwarming, krachtstroom en 

overheaddeur. Deelverhuur bespreekbaar.

Huurprijs:
€ 2.000,- per maand
BTW belast.

Koopsom: 
op aanvraag. Plantsoenstraat 75

Doetinchem

Tel. 0314-332491

doetinchem@tenhag.nl

Tevens vestigingen 

in Almelo, Deventer, 

Enschede, Hengelo, 

Zutphen en Zwolle.

ZELHEM

TE
HUUR

TE
KOOP

www.tenhag.nl

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING OP HET GEBIED VAN:
• Bedrijfsadministraties 
• Loonadministraties 
• Advies en begeleiding  
• Belastingaangiften

VOOR:
• Bedrijven
• Startende ondernemers en ZZP’ers
• Verenigingen en stichtingen
• Particulieren

Ook voor het verzorgen van uw belastingaangifte
kunt u bij ons terecht. 

Bel even voor een afspraak 
(ook ‘s avonds zijn we meestal bereikbaar).

Wilhelminalaan 9    •    7255 DC Hengelo Gld.     •    Tel. 0575-462216

Camping Kom-Es-An, een moderne en gezellige familie camping in Hengelo (GLD.), 

is op zoek naar personeel voor de volgende functies:

• Schoonmakermedewerker  • Horecamedewerker
• Klusjesman    • Recreatiemedewerker

Schoonmaakmedewerker
Eigenschappen: flexibel, nauwkeurig en zelfstandig.

Beschikbaarheid: flexibel doordeweeks en in de weekenden (plusm. 16 uur per 

week).  

Werkzaamheden: schoonmaak van alle faciliteiten (sanitair, receptie, verhuur etc.).

Klusjesman
Eigenschappen: kennis van installatietechniek, zelfstandig, flexibel.

Beschikbaarheid: Plusm. 24 uur op doordeweekse dagen.

Werkzaamheden: alle voorkomende klussen op de camping.

Horeca/kantine (minimum leeftijd 18 jaar)
Eigenschappen: sociaal, klantvriendelijk en zelfstandig.

Beschikbaarheid: weekenden en vakanties in de periode van 01-04 t/m 31-10.

Werkzaamheden: cafetaria, maaltijdbereiding, bar, bediening en schoonmaak.

Animatieteam (minimum leeftijd 16 jaar)
Eigenschappen: creatief, assertief, sportief en zelfstandig.

Beschikbaarheid: Hemelvaart, Pinksteren en 1 juli t/m 31 augustus.

Werkzaamheden: knutselen, sport & spel activiteiten organiseren en uitvoeren.

Toneel spelen en zingen. Activiteiten voor volwassenen organiseren en uitvoeren.

Ben je geïnteresseerd en voldoende beschikbaar? Gelieve een mail met CV te 

sturen naar: receptie@kom-es-an.nl. Voor vragen kun je bellen met: 0575-467242.

KEURSLAGERKOOPJE

Goulash, 500 gram mals 
varkensvlees, uien, paprika

samen 695

SPECIAL

Kip
TROTS VAN DE KEURSLAGER

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

KEURSLAGERKOOPJE

Goulash, 500 gram mals 
varkensvlees, uien, paprika

samen 695

SPECIAL

Kip 
parmigiana

180
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkenshaas
medaillions

698
4 stuks

VLEESWARENKOOPJE

Leverworst + 
gekookte 
worst

4982 x 250 
gram

MAALTIJD IDEE

Stamppotten
diverse 
soorten

350
500 gram

500 gram 350

MAALTIJD IDEE

Stamppotten  
diverse soorten

2 x 250 gram  498

VLEESWARENKOOPJE

Leverworst +  
gekookte worst

Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 28 februari

KEURSLAGERKOOPJE

Goulash, 500 gram mals  
varkensvlees, uien, paprika

samen  695

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkenshaas medaillons

4 stuks 698

SPECIAL

Kip parmigiana

100 gram  180

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Turbana bananen
kilo 125
DEZE WEEK!!!!

Bĳ  aankoop van 10 kilo

Bildtstar aardappelen
van de klei 398
GRATIS KILO RODE BIETJES

De lekkerste

Clementine
mandarĳ nen
kilo 299
         

Zoete donkerblauwe

Lavallee druiven
500 gram 179

                     

  

2 rĳ kelĳ k gevulde
tortilla wraps
+ GRATIS GROTE BAK RAUWKOST

naar eigen keuze

voor 2 personen 998

Geldig van 24 februari t/m 3 maart 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

Praktijk voor Chinese Geneeskunde
 

Vage klachten die je leven uit balans 
brengen. Wie kent dit niet? Van die 
klachten die niet zomaar op te lossen 
zijn met een pilletje. Niet zelden ligt 
de oorzaak in een verstoorde energie 
balans van ons lichaam. Met Shiatsu 
Therapie is deze onbalans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten 
zoals:

Vermoeidheid • Hoofdpijnen/cluster/migraine
Rug-/nek-/schouderpijn • Spierpijn 

Stress • Slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al 
snel zult merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsverte-
ring verbeterd of omdat slaap en concentratiestoor-
nissen verdwijnen. Shiatsu heeft een ontspannende 
werking en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door verschillen-
de Zorgverzekeraars. Aangesloten bij Beroeps-
vereniging de Zhong en RBCZ.

Wilt U meer informatie of een behandeling op 
afspraak:  SHIATSU THERAPEUT
 Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95, Vorden
 Tel.: (0575)55 65 00



Familiegeschiedenis inzien 
archief Oud Vorden
Vorden - Iedere eerste dinsdag van 
de maand is het tussen 14.00 tot 
16.00 mogelijk om meer te weten te 
komen over het verleden van Vor-
den, door middel vanhet archief van 
Oud Vorden. Dit kan bij ‘de Voorde’ 
achter de kerk op het dorpsplein.

De archiefcommissie is zeer actief met 
het beheren van de hun toevertrouw-
de boeken en documenten. Vanuit 
het hele land otnvangt zij spullen met 
betrekking tot Vorden. Met een groep 
van zes personen zijn zij bezig met 
het inschrijven van alle gegevens. En 
komen nog niet aan het uitdiepen van 
alle giften toe.

De afgelopen weken zijn, voor de aan-
vulling van het archief, weer diverse 
boeken en documenten opgestuurd 
van de families Rondeel, Slagman, 
de dames Heuveling, Teubner, Brink, 
de heren Zuilekom, van Bolderen en 
Wullink. Ook van de veilingcommis-
sie heeft Oud Vorden weer boeken 
mogen ontvangen. Bovendien heeft 
de secretaris van Oud Vorden, me-
vrouw A. Menkveld-Wullink, het ar-
chief van haar vader (oprichter van de 
vereniging) ter beschikking gesteld. 
Nu weet Oud Vorden ook haar eigen 
ontstaansgeschiedenis.

   

Bekende liedjes van vroeger
Vorden - Na een enthousiaste start 
wordt op dinsdag 10 maart een vol-
gende middag met zang georgani-
seerd in Kulturhus het Dorpscen-
trum Vorden. 

Bekende liedjes van vroeger worden 
met veel plezier gezongen. Deze keer 
met muzikale begeleiding op de ac-

cordeon door Dick Wagenvoort. Ie-
dereen is deze middag vanaf 14.30 
uur uitgenodigd in de Raadszaal. De 
sing-in is een activiteit binnen het 
Achterhoeks programma ‘Lang Leve 
Kunst en Naoberschap’, ondersteund 
door de Gruitpoort in Doetinchem. 
Deelname is gratis. Voor vervoer of 
informatie bel: 0575 - 55 65 68.

Vorden/Kranenburg - Zaterdag 21 
februari heeft de prijsuitreiking 
plaatsgevonden van de verloting ten 
bate van de kindercarnavals activi-
teiten tijdens Kranenburgs Carna-
val. Prins Arjan de eerste heeft op 6 
februari in samenwerking met en-
kele kinderen van school De Kraan-
vogel de lotnummers getrokken.

Aan Prinses Hester de eer om de prijs-
winnaars blij te mogen maken. De 
eerste prijs was voor lotnummer 268 
van Marcel Brandsen. Hij wint een ca-
deaubon van de Welkoop. De tweede 
prijs ging naar lotnummer 201 van 
Sander Heuvelink (wegen verhinde-
ring niet op de foto), hij kan genieten 
van een diner met de Dinercheque 
van Bistro De Rotonde. Prinses Hester 
heeft de prijs bij hem thuis bezorgd.

De 3e en 4e prijs (lonummers 586 en 
601) ging naar Bennie en Dinie Lense-
link, Mirjam Kolfoort - Cadeaubon AH 
Grotenhuys.

Marcel Brandsen wint eerste prijs: cadeaubon Welkoop

Prins Arjan heeft samen met kinderen van De Kraanvogel de lotnummers getrokken

Prijsuitreiking loten kindercarnaval

Vorden - Zondag 8 maart is de 34ste 
editie van KunstZondagVorden, de 
viermaal per jaar gehouden route 
langs ateliers en galeries in het cen-
trum van Vorden en haar buitenge-
bied. Van 11.00 tot 17.00 uur hebben 
vijf ateliers en drie galeries hun deu-
ren geopend. Op vrijwel alle locaties 
zijn kunstenaars/vormgevers/foto-
grafen aanwezig om met u van ge-
dachten te wisselen over hun inspi-
ratiebronnen, het creatieve proces 
en de door hen toegepaste technie-
ken en beeldelementen.

Het kleurrijke KZV-Infoblad met een 
korte beschrijving wat er op de locaties 
te zien is en een plattegrond,waarop 
ook de route naar het buitengebied 

duidelijk is aangegeven, is vanaf he-
den af te halen bij VVV Vorden, Kerk-
straat 1B en bij de galeries. Zo kunt u 
zich vooraf oriënteren op de verschil-
lende locaties en uw eigen route langs 
ateliers en galeries samenstellen.

Hedendaagse diversiteit
KunstZondagVorden staat voor een 
diversiteit aan hedendaagse beelden-
de kunst en vormgeving, zowel figu-
ratief als abstract, met kwaliteit. In de 

ateliers en galeries worden schilderij-
en en tekeningen in diverse technie-
ken geëxposeerd. Ook is er ruimtelijk 
werk te bezichtigen, zoals beelden en 
objecten in verschillende materialen 
en formaten.
En natuurlijk treft u ook interessante 
fotografie en 3d-design, zoals siera-
den, tassen en glaskunst, aan op de 
kunstroute. KunstZondagVorden blijft 
altijd verrassen door het steeds wis-
selende, boeiende kunstaanbod dat u 
kunt bekijken.

In overleg met Vordense onderne-
mers en KZV-deelnemers, is het pro-
ject ‘KunstProeven’ ontwikkeld. Doel 
is om bezoekers tijdens hun verblijf 
in Vorden de gelegenheid te bieden 
een kunstroute ‘op maat’ te volgen en 
kennis te maken met de kunst en kun-
stenaars.
Nieuwsgierig? Op de website vindt u 
meer informatie en kunt u het KZV-
Infoblad downloaden.
   

 ▶ www.kunstzondagvorden.nl

Geïnteresseerde bezoekers tijdens een voorgaande editie KunstZondagVorden

Kunstzondag Vorden maart 2015

Een ontmoeting met kunst en kunstenaars

Diversiteit aan 
hedendaagse 
beeldende kunst

Derde prijs voor Dinie en Bennie 
Lenselink: cadeaubon AH Grotenhuys De andere cadeaubon AH Grotenhuys: 4e prijs is voor Mirjam Kolfoort 
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Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden
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Kaas die nergens op lijkt

Vorige week woensdag reed ik naar 
het Overijsselse Daarle. Op uitnodi-
ging van een leverancier mocht ik 
komen kijken in de voormalige muni-
tieopslag bunkers die, enigszins ver-
scholen in het landschap, zich in het 
buitengebied van Daarle bevinden. 

Wellicht vraagt u zich af wat een kaas-
boer in een munitiedepot te zoeken 
heeft. Nou dat heeft alles te maken 
met de Twentse bunkerkaas. Eind 
tachtiger jaren kwamen de bunkers 
leeg te staan toen de koude oorlog in-
middels verleden tijd was. 

Jan-Peter Nijenhuis begon ongeveer 
anderhalf jaar geleden met het ont-
wikkelen van de bunkerkaas. Samen 
met kaasmaker Klaver uit het Noord 
Hollandse Winkel heeft hij een recep-
tuur ontwikkelt zonder kleurstoffen 
en met plantaardig stremsel. Van de 

niet afgeroomde Noord Hollandse 
melk wordt zo een onderscheidende 
halfharde kaas gemaakt van ongeveer 
16 kilo. De kaas wordt zowel van koe-
melk als van geitenmelk gemaakt.

Na de productie gaan de kazen naar 
Daarle. Onder een dikke laag beton 
en 1,5 meter aarde (waarop zelfs flin-
ke bomen groeien) liggen de rijpings-
ruimtes van de bunkerkaas verscho-
len. Door deze bijzondere ruimte en 
isolatie is de luchtvochtigheid con-
stant en de temperatuur zo’n 15 gra-
den. Hier rijpt de kaas 25 weken waar-
na de smaak op zijn best is: vol en ro-
mig, met een pikante en nootachtige 
ondertoon er in. Lekker smedig en een 
onderscheidende smaak. Uiteraard 
bij ons te proeven, te keuren en van te 
genieten. Om vervolgens naar huis te 
gaan met de bunkerkaas, die nergens 
op lijkt.

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Onze andere bedrijven

Elbrink Groen Hoveniers  &  Elbrink Bloem Kwekerij
Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Like en deel ons op facebook en win een boeket.                      www.elbrinkgroen.nl
Vanaf 9 april OPENING Bloemsierkunst Elbrink in Warnsveld!

ij

Voor betaalbare topkwaliteit Bloemen en Planten gaat u gezellig 
naar Vorden! (GRATIS voor de deur parkeren)

Weekactie van 25 febr. t/m 3 mrt.

3 bossen tulpen  per bos € 1,95

3 bossen € 5,00

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Sinds 1885

bloemen of planten van 1,95 p.s.
  elke week 3 stuks naar keuze voor maar  € 5,00

Openingstijden: ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
 vrijdag 09.00-18.00 uur
 zaterdag 09.00-17.00 uur



 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113

7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

WONING VERKOPEN ?  

Bel ons voor een
vakkundig advies!           

Uw makelaar voor deze regio

 Vierakkersestraatweg 26 

7233 SG Vierakker   

 Tel. 0575-441331

mob. 06-22684706

www.lomanvastgoed.nl
                 www.huislijn.nl

www.jaap.nl www.huizenzoeker.nl

REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 

 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk

Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

Kinedo Kinemagic, het origineel!

AANGESLOTEN BIJ

Vraag naar de voorwaarden

VOOR

NA

Vervang uw bad
door een douche!
Nou ja, dat doen wij dan, in één dag!

AMBACHTSWEG 2A * 7251 KW VORDEN
0575 - 552794 * 06-51098865

WWW.HET-KLAVIER.NL

TE KOOP:
CA. 1,85 HA.

LANDBOUWGROND

Ligging:
Wolsinkweg te Keijenborg

Verkoop bij inschrijving
vanaf € 5,50 p/m2. 

Aanvraag inschrijfformulieren via:
Grondverkoop5@gmail.com

Sluiting inschrijfdatum:
15 maart 2015

Gunning onder voorbehoud.

Inlichtingen: 06-29060374



Vorden 1 verliest met 4-0 van Bon Boys
Vorden - Vorden 1 heeft dit seizoen 
in de 14de speelronde voor de twee-
de keer een nederlaag geleden. In 
Haaksbergen kreeg de promoven-
dus uit de 4de klas alle ruimte in de 
2de helft om naar een duidelijke en 
verdiende 4-0 overwinning uit te lo-
pen. Na AZC is Bon Boys pas de 2de 
club die de ploeg van trainer Michel 
Feukkink op een nederlaag heeft 
getrakteerd en de koploper van 3c 
heeft hierdoor nog steeds een voor-
sprong van 6 punten op de runner-
up RKZVC.

Uit en thuis tegen Bon Boys is voor 
Vorden nogal een verschil, want in 
de seizoenen 2010-2011 en 2011-2012 
speelden beide clubs ook al tegen 
elkaar in de 4de klas en beide keren 
werd er door Vorden in de thuiswed-
strijd gewonnen, maar liep men in 
Haaksbergen altijd averij op. De laat-
ste keer dat Vorden in Haaksbergen 
speelde werd het zelfs 7-0, terwijl op 
dat moment Vorden op een gedeelde 
1e plaats stond samen met Witkam-
pers en VIOD. Ook dit seizoen won 
Vorden in de 3de klas haar thuiswed-
strijd tegen Bon Boys maar moest het 
dus in Haaksbergen wederom een ne-
derlaag slikken.

De wedstrijd begon met een minuut 
stilte in verband met het overlijden van 
oud bestuurslid en lid van verdienste 
Ab Velhorst (sr). Trainer Michel Feuk-
kink had in de voorbereiding op deze 
wedstrijd flink moeten puzzelen want 
in de beschikbare groep van 18 men-
sen waren maar liefst vijf spelers af-
wezig en bij overmaat van ramp bleek 
vlak voor de wedstrijd ook linksback 
Sam Abbink niet wedstrijdfit en werd 
besloten om hem niet te laten spelen.

Ondanks deze afwezige spelers was 
Vorden 1 in staat een prima represen-
tatief elftal binnen de lijnen te bren-
gen waaruit maar weer eens blijkt 
dat de selectie in de breedte enorm 
gegroeid is de laatste twee jaar. Met 
Niels Siemerink, Ate Barendsen en 
Frank Hiddink in de voorhoede be-
gon Vorden redelijk aan de wedstrijd. 
Voor beide ploegen was dit het eerste 
officiële optreden in dit kalenderjaar 

en het was logisch, mede gezien ook 
nog de flinke wind die dwars over het 
veld stond, dat het niet direct allemaal 
zo sprankelend was na 11 weken niet 
voor de competitie te hebben gevoet-
bald.

Vorden kwam een paar keer dreigend 
door via Ate Barendsen en Frank Hi-
ddink maar tot een echt gevaarlijke 
doelpoging kwam het niet. Aan de an-
dere kant vertoonde Robin Verstege 
zijn goede vorm want vooral in het 
middelste gedeelte van de 1ste helft 
keepte hij zeer attent. In de 10de mi-
nuut werd een flinke uittrap van de 
keeper van Bon Boys gedragen door 
de wind en ten onrechte werd deze 
door de verdediging van Vorden ‘niet 
uit de lucht gehaald’. De stuiterende 
bal luidde daardoor een gevaarlijke 
situatie in en in het zestienmeter ge-
bied moest Wiebe de Jong toen aan 
de noodrem trekken; gele kaart en een 
penalty.

Robin Verstege kon de zwak ingescho-
ten bal eenvoudig keren en toonde 
hiermee zijn prima vorm door op be-
langrijke momenten voor het team 
cruciale reddingen te maken. De wed-
strijd bleef in evenwicht, maar door-
dat het middenveld van Vorden vooral 
in de lucht veel duels verloor ontstond 
er toch een licht overwicht van Bon 
Boys. Vorden leek echter met 0-0 de 
rust te halen, maar in de 40ste minuut 
kreeg de aanvoerder van Bon Boys de 
ruimte en de gelegenheid om de bal 
op de borst te controleren en uit de 
draai zeer fraai raak te schieten: 1-0.

Na de rust kwam Vorden scherp en fel 
uit de startblokken, maar in de 55ste 
minuut kon de voorhoede de ach-
terhoede van Vorden verschalken en 
kwamen zij met drie man alleen op 
keeper Verstege af. De spits deed het 
allemaal zelf en passeerde zowel Ver-
stege als de doellijn; 2-0. Vorden bleef 
aandringen en creërde in de tien vol-
gende minuten de drie besten kansen 
van de wedstrijd, maar achtereenvol-
gens Bas Korstee, na een prachtige so-
lo, als Bart Stokman met een ziedend 
schot als Koen Oosterhuis, doelpunt 
afgekeurd door duwen, kregen het 

niet voor elkaar de stand te wijzigen. 
In de laatste 15 minuten speelde Bon 
Boys het fraai uit en scoorden zij twee 
keer even prachtig als dat het doel-
punt werd voorbereid met counter-
voetbal uit het boekje en fraaie indi-
viduele acties.

Vorden 1 speelt zondag 1 maart thuis 
tegen AD’69 en dan zal de ploeg van 
trainer Michel Feukkink alles doen om 
de zo mooi opgebouwde thuisreeks te 
vervolgen met weer een overwinning.

Lid van verdienste en oud bestuurs-
lid Ab Velhorst (sr) overleden
Afgelopen zaterdag 21 februari ont-
vingen wij het trieste nieuws dat ons 
lid van verdienste en oud bestuurslid 
Ab Velhorst (sr) op 76-jarige leeftijd 
is overleden. Ab is maar liefst 65 jaar 
lid geweest van onze club en heeft, 
naast het feit dat hij jarenlang in het 
1ste en later in het veteranenteam 
verdienstelijk heeft gevoetbald, ook 
op andere wijze veel betekend voor 
de vereniging. Zo heeft hij in 1961 als 
redactielid het clubblad opgericht en 
heeft hij jarenlang als redacteur de 
lezers van ons clubblad voorzien van 
vele nieuwsfeiten.

Eind jaren ‘60 is hij in het bestuur 
gekomen en heeft hij als bestuurslid 
het 40-jarig jubileum meegemaakt 
en tevens in 1969 de opening van het 
geheel vernieuwde sportpark. Zowel 
in 1969, 1979 als in 1989 zat hij ook 
in de jubileumcommissie en heeft hij 
jubileumwedstrijden tussen v.v. Vor-
den en FC Twente georganiseerd. De 
vereniging is Ab veel dank verschul-
digd en heeft hem dan ook als lid van 
verdienste benoemd. Maar zoals hij 
het zelf kort geleden nog noemde, de 
club heeft hem ook veel gegeven want 
hij heeft met veel plezier en passie de 
voetbalsport beleefd bij onze club. We 
hebben afscheid moeten nemen van 
een ware sport- en in het bijzonder 
voetballiefhebber en zullen met fraaie 
herinneringen aan zijn tijd bij v.v. Vor-
den terugdenken.

Op www.vvvorden.nl staat een in me-
moriam over Ab Velhorst.

   

Dapper Sociï moet hoofd buigen voor de 
koploper TKA uit Apeldoorn
Wichmond - Na een betrekkelijk 
lange winterstop heeft ook Sociï 1 de 
competitie hervat. Op het program-
ma stond de uitwedstrijd tegen TKA 
in Apeldoorn. Deze ploeg staat op 
basis van het aantal punten boven-
aan. Aan Sociï de uitdaging om één 
of meer punten weg te slepen.

De Apeldoorners begonnen goed aan 
de wedstrijd met veel voorwaartse 
druk waardoor het Sociï in de verde-
diging drukte. Dat verdedigen ging 
Sociï goed af aangezien het doel werd 
schoon gehouden. Na een minuut of 
vijf kon de bal al voor het open doel 
van Sociï worden gebracht, ware het 
niet dat daar Frank Stokkink stond 
om de bal nog weg te werken. Stok-
kink maakte zijn competitiedebuut 
in de basis van Sociï 1 en deed dat als 
een ware veldheer meer dan verdien-
stelijk.

In het vervolg van de eerste helft volg-
den nog veel meer hachelijke momen-
ten voor de goal van keeper Henry 
Vreeman, maar die hield met behulp 
van zijn verdediging het doel keurig 
schoon. Sociï kon daar niet zo gek veel 
tegenover zetten, een zacht schot van 
Raymon Golstein was lange tijd het 
gevaarlijkste wapenfeit. Tien minuten 
voor rust was er een vrije trap van So-
ciï waaruit Dubaern Besseling bij de 
tweede paal binnen kopte, er volgde 
helaas een dubieus vlagsignaal waar-
op de goed leidende scheidsrechter 
de goal afkeurde. De rust werd bereikt 
met een stand van 0-0.

Waar Sociï het in de planning had om 
verdedigend op dezelfde voet verder 

te gaan, kon dat plan kort na rust al 
de prullenbak in. Op het middenveld 
leed Dennis Esselink balverlies waar-
op de speler die hem de bal ontfut-
selde op avontuur ging. Deze draaide 
in zijn eentje de Sociï-verdediging 
dol en schoot fraai de 1-0 in de verre 
kruising. Sociï was even de kluts kwijt 
en had geluk dat niet direct de 2-0 er-
overheen kwam, Vreeman stond ech-
ter goed op zijn post.

Tien minuten daarop kreeg Kevin Es-
selink een grote doelkans nadat hij 
door Hans Vleemingh diep was ge-
stuurd. Zijn lob over de keeper ging 
helaas net naast. Vijf minuten later 
scoorde TKA uit een kogelharde vrije 
trap de 2-0 en leek Sociï een verlo-
ren wedstrijd te spelen. Dat werd het 
helemaal toen TKA in de 75e minuut 
ook nog de 3-0 binnen schoot na een 
aanval door het midden. Alle illusies 
van Sociï lagen daardoor in de prul-
lenbak. Toch scoorde Sociï nog wel. In 
de 85ste minuut had Roy Eulink nog 
pech dat zijn schitterende volley uit 
een afgeslagen corner vanaf een meter 
of 25 op de lat uiteen spatte. Dit schot 
had zeker een doelpunt verdiend, Ke-
vin Esselink zou dat doelpunt maken.

In de 89ste minuut werd Esselink diep 
gestuurd via een snel genomen vrije 
trap van Gert-Jan Loman waarop hij 
de bal goed binnen volleerde. Het 
werd zowaar nog spannend toen Es-
selink een penalty verdiende na een 
goed steekpassje van Stefan Weenk. 
Eulink mocht deze nemen en schoot 
onhoudbaar in de hoek waar de kee-
per nog tevergeefs naartoe dook. Met 
3-2 en enkele minuten te gaan werd 

het toch nog even spannend. Daan 
Loman had de gelijkmaker op zijn 
schoen met een hard schot onderin 
de hoek, maar de keeper zat er goed 
bij.
De corner die daaruit volgde zou de 
laatste kans voor Sociï worden. Daar-
om werd ook keeper Henry Vreeman 
naar voren gedirigeerd op hoop van 
zegen. De corner werd afgeslagen en 
viel weer voor de voeten van Eulink. 
Wellicht had die nog zijn eerste pegel 
op de lat in gedachten en wilde hij 
daarvan een verbeterde versie uitvoe-
ren. Bij de aanname gleed hij echter 
uit en kon TKA de bal oppikken, de 
spitsen gingen er vandoor en de 4-2 
werd aangetekend in het lege doel.

Zondag 1 maart staat de thuiswed-
strijd tegen Dierense Boys op het pro-
gramma, aanvang 14.00 uur.

Uitslagen zondag 22 februari
TKA 1 - Sociï 1; 4-2.
De Hoven 2 - Sociï 3; 2-1
Overige wedstrijden zijn afgelast.

Programma 28 februari
Sociï D1 - VIOD D5
DZC ‘68 E5 - Sociï E1
Pax E5 - Sociï E2
Sociï ME1 - Varsseveld ME1
Sociï F1 - Pax F3
Sociï F2 - VIOD F8

Programma 1 maart
Sociï 1 - Dierense Boys 1
Sociï 2 - Pax 3
Sociï 3 - AZC 5
Brummen 8 - Sociï 4
Keijenburgse Boys 6 - Sociï 5
Rheden VR1 - Sociï VR1

Voordelige bloemen
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Soepgroenten**

Kiwi’s**

450 g

Magere 
runderlappen**

Met 100% roomboter
bereid.

Boterkoek**

Broccoli**

500 g

Jalapeño 
cheeseburger**

Hortensia****

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*** Geldig t/m 1 maart. **** Vanaf woensdag 25 februari.

PRIJSVERLAGINGEN

DE GOEDKOOPSTEOPNIEUW
3X OP RIJ!* VOLGENS VARA KASSA*

*Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013, 3 juni 2014 en 17 januari 2015. ** Geldig van 27 februari t/m 1 maart.

Tampons Cream shower Haarmousse 

Lengte 40 cm, 
max. 24 stelen.

Boeket***

Lengte 35 cm,
max. 10 stelen.

Tulpen***
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Vrouwenbeweging ervaren wandeling 
Pieterpad
Warnsveld - De Christelijke Maat-
schappelijke Vrouwenbeweging 
Passage afd.Warnsveld-buiten krijgt 
5 maart een bijzondere wandeling.

Donderdag 5 maart nemen Dhr.en 

Mevr.Vesters de dames namelijk mee 
op hun wandeling over het Pieter-
pad. Met muziek en dia’s laten ze hen 
meegenieten van deze bijzondere er-
varing. Aanvang 19.45 uur in de Tri-
angel.

Volksdansgroep op zoek naar nieuwe
dansers
Lochem - De internationale volks-
dansgroep Scovoda uit Lochem is op 
zoek naar nieuwe dansers. Er wordt 
wekelijks op de dinsdagavond ge-
danst in de zaal van tafeltennisver-
eniging De Toekomst. Deze zaal is te 
vinden aan de Koedijk in Lochem.

Deze zaal beschikt over een prachtige 
houten vloer, vandaar dat gymschoe-
nen of dansschoenen aan te bevelen 
zijn. Danservaring is niet perse nodig. 
Er wordt rekening gehouden met het 
niveau van instromers. Ook zijn alle 

leeftijden welkom. Ook mannen wor-
den van harte uitgenodigd. Op het 
programma van Scovoda staan dan-
sen uit diverse landen. Van Nederland 
tot Israël, Roemenië, Griekenland en 
alles wat er tussen ligt! Er wordt ge-
danst van 20.00 uur tot 21.30 uur met 
tussendoor een korte pauze waarin 
we gebruik kunnen maken van de 
kantine met alle voorzieningen.
Voor alle nieuwe dansers geldt: de 
eerste 3x is gratis! Voor meer informa-
tie over Scovoda: www.scovoda.nl of 
0573-256731.

Vorden - Vrijdag 1 mei 2015 is het 
alweer 12,5 jaar geleden dat Catrien 
Wientjes haar kapsalon Catrien’s 
Kapperij opende bij Indoor Sport 
Vorden aan de Overweg 16. Daarom 
kregen klanten de gehele maand 
januari al 12,5 % korting en wordt 
er op zaterdag 14 maart een Ladies 
Night georganiseerd met medewer-
king van Indoor Sport Vorden.

Catrien blikt terug op een bewogen 
12,5 jaar: “In die 12,5 jaar is er veel ge-
beurd: een eigen nieuwe klantenkring 
die je moet opbouwen, wisseling van 
eigenaar van de sportschool, zelf een 

behoorlijk fietsongeluk gehad waar-
door ik 3 maanden uit de roulatie was 
en je helaas toch klanten verliest wan-
neer je een eenmanszaakje bent, een 
leerling opgeleid tot kapster en nu zelf 
ook aan het examineren op het Graaf-
schapcollege!”

Nog steeds is Catrien met veel plezier 
aan het werk en wil, omdat ze dit al-
les samen met haar klanten bereikt 
heeft, dit graag samen vieren met een 
feestje! Om het eens wat anders te 
doen dan een normale Ladies Night 
heeft ze gezorgd voor een zeer geva-
rieerd programma met o.a.: mode-

shows, sauna, klankschalensessies, 
relaxatiemeditatie, sportlessen (fiësta, 
spinning, yoga), diverse workshops, 
live muziek, hapje en drankje, lezin-
gen, haar- en stylingsadvies, diverse 
kramen en een verloting.

Dus zet in je agenda: zaterdag 14 
maart 2015 van 19.00 tot 22.00 uur 
bij Indoor sport Vorden, Overweg 16, 
Vorden.
Mocht je mee willen doen met een 
sport, lekker relaxen in de sauna of 
een sessie meemaken vergeet dan 
niet om een handdoek en/of sportkle-
ding/schoenen mee te nemen!

Tere ere daarvan wordt een Ladies Night georganiseerd i.s.m. Indoor Sport Vorden

12,5 jaar Catrien’s Kapperij

Vorden - Tijdens de Achtkastelen-
loop op 1 maart in Vorden kunt u 
zich voor 10 euro (voor het goe-
de doel) laten masseren door het 
RopaRun team ‘Met ‘t Hart Gelopen’. 
De RopaRun is een estafetteloop 
van ruim 500 kilometer van Parijs 
naar Rotterdam waarbij teams een 
sportieve prestatie leveren om zo-
veel mogelijk geld op te halen voor 
mensen met kanker. Het team MHG 
(181) is een van de ruim 300 deel-
nemende teams waarbij de deelne-
mers hun betrokkenheid bij men-
sen met kanker onderstrepen.

Enkele leden/fysiotherapeuten geven 
op zondag 1 maart massages voor de 
deelnemers aan het Vordense loop-
evenement. Tussen 10.00 uur en 15.30 
uur kunnen de mensen terecht voor 
een activerende of herstellende mas-
sage. Twee leden van het team zijn 
Eefje Engelen en Reind Krijt. “In to-
taal zijn we met een team van 24 per-
sonen: 10 hardlopers, 4 fietsers en een 
groep begeleiders.

Zelf ben ik één van de twee fysio´s tij-
dens de RopaRun en zal de vermoeide 
benen met een massage herstellen tij-
dens de loop.” vertelt Eefje, zelf fysio-
therapeute bij Jansen van den Berg te 
Vorden. In totaal zullen er 3 - 4 mas-
seurs aanwezig zijn.

Reind Krijt, die meedoet als hardlo-
per, vult aan: “Ons doel is om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor men-

sen met kanker. We willen dit doen 
door een tegenprestatie te leveren in 
plaats van gewoon geld op te halen.

Eén van de initiatieven is het geven 
van massages tijdens de Achtkas-
telenloop. Daarnaast zullen we ook 
Achtkastelenwijn verkopen met me-
dewerking van Wijnhandel Smit uit 
Vorden voor extra opbrengsten. En 
speciaal voor de hardlopers hebben 
we met Schmidt Medica afspraken 

kunnen maken over de verkoop van 
sportkousen.”

De opbrengst van de massages en de 
verkoop van de producten komt ten 
goede aan de RopaRun.
Steun het goede doel voor 10 euro en 
geniet van een professionele massage 
in de sporthal ‘t Jebbink te Vorden. En 
geniet daarna van een heerlijke fles 
wijn.

Twee leden van het MHG team: Reind Krijt en Eefje Engelen

RopaRun team verzorgt massages
tijdens Achtkastelenloop

Hengelo - Jean Kreunen haalde er 
Radio 1 mee en ook Nu.nl, Radio 
538, Q Music, Omroep Gelderland, 
het ANP en De Stentor deden ver-
slag van de bom die in de nacht van 
vrijdag op zaterdag voor de deur van 
het Achterhoeks Museum 1940-1945 
zou zijn gevonden.

De hevig geschrokken buurman van 
het Achterhoeks Museum zou alarm 
hebben geslagen nadat hij de bom 
zag liggen. Het gaat om een ongevaar-
lijke oefenbom die op geheimzinnige 
wijze voor de deur van het museum 
zou zijn achtergelaten. het leverde het 
museum al gauw heel wat bezoekers 
op en dat was precies de bedoeling 
van directeur Kreunen geweest. Kreu-
nen wist wel degelijk dat de oefenbom 
daar lag. “De man die de 250 kilo zwa-
re oefenbom in overleg kwam bren-
gen wilde verder buiten beeld blijven 
en zo kwam ik op de publiciteitsstunt.”
Kreunen is overigens erg blij met de 
aanwinst omdat het Achterhoeks 
Museum 1940-1945 deze nog niet in 

haar collectie had. Het gaat om een 
zogenaamde Duitse oefenbom uit de 
Tweede Wereldoorlog die gebruikt 
werd om piloten te leren met preci-
sie bommen af te werpen. Gekleurde 
rookampullen die in de bom waren 

bevestigd, gaven aan of het doel ge-
raakt was.
De oefenbom ligt nu ter restauratie bij 
de woning van Kreunen. Over enkele 
weken krijgt het een definitieve plek 
voor de ingang van het museum.

De bom die op ‘geheimzinnige’ wijze voor het museum belandde. 

“Degene die de bom bracht wilde anoniem blijven, zo kwam ik op de publiciteitsstunt”

Directeur brengt ‘nieuws’ de wereld in

Professionele 
massage steunt 
het goede doel

Op een bijzondere manier feliciteren of bedanken? 

Dat doe je via onze felicitatierubriek ‘Dat mag wel in de krant!’
Kosten per felicitatie: € 25,00. 
Grootte: Tekst max. 75 woorden / foto minimaal 1 MB
Stuur uw felicitatie naar: advertentie@contact.nl

Dat mag wel in de krant!
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Lieve Maria,
Al 10 jaar lang bewaar jij voor mij de Contact en dat is zeker een bedankje 
waard. Vandaar die slagroomtaart.

2005 2015

Kennismakingscursus piano 
bij Het Klavier
Tussen de voorjaars-en de meivakantie is het mogelijk om bij Het Klavier 
in Vorden een cursus van 8 lessen te volgen om kennis te maken met 
pianospelen.
De cursus is geschikt voor alle leeftij-
den vanaf (bijna) 6 jaar. Het is geen 
bezwaar dat erg jonge kinderen nog 
niet kunnen lezen want door middel 
van voor-en naspelen, tekenen, zin-
gen, muziek luisteren en mee dansen 
of klappen worden de eerste liedjes 
op de piano op een speelse manier 
aangeleerd. Ouders van heel jonge 
kinderen kunnen de les bijwonen en 
hun kind waar nodig thuis een beetje 
op weg helpen. Jongeren en volwas-
senen leren een paar stukjes spelen 
in deze weken en maken kennis met 
o.a. het notenschrift. Volwassenen 

die vroeger al les hebben gehad zijn 
ook welkom. Zij kunnen na deze cur-
sus bekijken of hun vroegere hobby 
leuk is om weer op te pakken. Het is 
wel noodzakelijk om zelf een piano in 
huis te hebben om te oefenen. Mocht 
dat niet het geval zijn dan kan men 
ook daarvoor terecht bij Het Klavier.

Vrijblijvende informatie en/of aan-
melden is telefonisch of per email 
mogelijk: tel. 0575-550756
e-mail: rita@het-klavier.nl. 
Alle informatie is eveneens te vinden 
op www.het-klavier.nl

WORKSHOPS en CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze 
lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten 
contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992



Vorden - Reactie van Vordense On-
dernemers Vereniging op Ingezon-
den stuk van de heer John Wenneker 
in Contact van 10 februari 2015

In het stuk van de heer Wenneker 
wordt een probleem aangekaart, dat 
ook de Vordense ondernemers in hoge 
mate bezig houdt. Tijdens het maken 
van de plannen voor de herinrichting 
van het dorp, die nog stammen uit de 
periode dat Vorden een zelfstandige 
gemeente was, kon er extra geld wor-
den gevonden voor het probleem van 
de langparkeerders. Dit is de parkeer-
plaats aan de Bleek geworden.

Het leek toen aantrekkelijk om de 
langparkeerders ook te dwingen daar 
gebruik van te maken, middels de 
blauwe zone. We zijn nu een aantal 
jaren verder en hebben nu twee jaar 
ervaring met dit fenomeen. In de loop 
van de tijd is er ook op economisch 
gebied veel veranderd. Met name de 
blauwe zone achter de supermarkt 

blijkt tot veel irritatie en reacties 
aanleiding te hebben gegeven. 
De VOV had reeds contact gezocht 
met heer Grotenhuys voor de brief van 
de heer Wenneker om de blauwe zone 
op die parkeerplaats op te heffen.

Inmiddels is er door de heer Groten-
huys dan ook opdracht gegeven aan 
de aannemer om dit stuk uit de blauwe 
zone te halen.

Of de rest van de zone blijft bestaan 
is echter nog onderwerp van gesprek 
tussen de gemeente en de onderne-
mers. De evaluatie had reeds afgerond 
moeten zijn, maar door omstandighe-
den vertraagd. De VOV hoopt in maart 
meer duidelijkheid te krijgen.

In elk geval is een groot pijnpunt weg-
genomen doordat de parkeerplaats 
bij de Albert Heijn en Profile Bleumink 
wordt onttrokken aan de blauwe zone.

Bart Veen, Voorzitter VOV 
   

Bijeenkomst Ont-moeten 
tijdens vastentijd
Vorden - Het Ont-moeten van zon-
dag 1 maart valt in de 40-dagentijd, 
ook wel lijdenstijd of vastentijd. In 
die periode wordt stilgestaan bij het 
lijden van Jezus Christus. Zo ook 
in de Ont-moeting van 1 maart van 
19.00 tot 19.30 uur in het Achter-
huus. 

De Kerk heeft zich vanaf haar vroeg-
ste begin door boete, vasten en gebed 
voorbereid op Pasen.
In de eerste eeuw van het christen-
dom beperkte zich dit tot Goede Vrij-

dag en Paaszaterdag. Later werd de 
vastentijd steeds verder verlengd, tot-
dat in 325 door het Concilie van Nicea 
de duur werd vastgesteld op veertig 
dagen.
In de bijeenkomst van 1 maart wordt 
met elkaar nagedacht over dat lijden 
en sterven. Bep en Johan Kolkman 
zullen de ontmoeting voorbereiden 
aan de hand van het lied: “Leer mij o 
Heer Uw lijden recht betrachten”. Lo-
catie: Zutphenseweg 13 Vorden. Daar-
na drinken we samen koffie/thee en is 
er alle gelegenheid tot gesprek.

   

Bezinningsmail ter
inspiratie kent vervolg
Vorden - De bezinningsmail-acties 
in de tijd voor Pasen en Kerst blij-
ken een groot succes. Afgelopen 
jaar wilde meer dan 600 mensen, uit 
binnen en buitenland en wel of niet 
van kerkelijke huize, dagelijks een 
inspirerende mail ontvangen. Daar-
om wordt deze mogelijkheid dit jaar 
opnieuw geboden. 

Dit is de reden dat ds. Eveline Struijk 
(predikant van de protestantse ge-
meente Eibergen-Rekken) en Marga 
Peters (pastoraal werkster van de 
parochie HH Twaalf Apostelen) in 
samenwerking met de St. Pauluspa-
rochie, u via de mail vanaf 18 febru-
ari tot en met Pasen (6 april) opnieuw 
elke dag een gedachte, beeld of in-

spirerende tekst willen aanbieden.
Dit is een oecumenisch initiatief in 
eigentijdse vorm, aansluitend bij het 
Christelijk gebruik om vastend of be-
zinnend, bewust op weg te gaan naar 
Pasen.
Oude abonnees hoeven zich niet op-
nieuw op te geven; ze krijgen auto-
matisch bericht. Nieuwe belangstel-
lenden kunnen zich via onderstaand 
e-mailadres melden.
Bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam 
en adres vermelden en het e-mail-
adres waarnaar de bezinningsmail 
gestuurd kan worden.
   

 ▶ Opgave bij Freek ten Berge: 
oikomeneachterhoek@gmail.com

   

Jaarlijkse collecte Amnesty
Vorden - Van 1 t/m 5 maart gaan er 
weer 15 collectanten in Vorden op 
stap voor de jaarlijkse collecte.

Men hoopt op veel gulle gevers. Bij 

voorbaat dank! Met het geld dat tij-
dens de collecte bijvoorbeeld wordt 
opgehaald, kan Amnesty blijven op-
komen voor de rechten van de mens.

   

Lunchen en ontspannen in 
Theetuin Vierakker
Vorden - Zondag 1 maart is er weer Brood & Spelen bij Theetuin Vierakker. 
Een combinatie van lekker lunchen en ontspannen dat om de week plaats-
vindt.

Om 12.00 en 12.30 uur kun je gezel-
lig aanschuiven voor een heerlijke 
lunch bij de houtkachel. Maak kennis 
met tafelgenoten, terwijl je geniet van 
vers brood, fruit en streekproducten. 
Tussen 14.00 en 16.00 is het tijd voor 
bordspelletjes, sjoelen en meer.

En bij lekker weer kunt u heerlijk door 

de tuin lopen en genieten van de eer-
ste tekenen van het voorjaar, zoals de 
sneeuwklokjes en krokussen.

 ▶ Opgave voor de lunch:  
info@theetuinvierakker.nl. 
Geef even aan met hoeveel 
personen je komt.

Vorden - Na drie jaar kent iedereen inmiddels wel de HuttenBouwDagen-
Vorden die in de zomervakantie plaatsvindt aan het Wiemelink. Een groep 
van ongeveer 100 kinderen vanaf groep drie tot en met groep 8 leven zich 
twee dagen uit, door samen in groepjes de mooiste hutten te bouwen en te 
versieren.

Daarnaast worden er nog wat spelele-
menten georganiseerd om de kinde-
ren een paar leuke dagen te bezorgen. 
Vorig jaar zijn een aantal bestuursle-
den gestopt, daarom is de organisatie 
op zoek naar minimaal 3 bestuursle-
den om het team te komen versterken.

Heb je zin, tijd en ben je vrij (in de 
laatste week van de zomervakantie) 
en je wilt een steentje bij dragen in 
de organisatie om voor de jeugd van 
Vorden de HuttenBouwDagen op te 
zetten, meld je dan bij Wenneke Zwe-
verink (06 10847722) of Saskia Vliem 

(06-23416184).
Ook is de organisatie op zoek naar 
vrijwilligers op de HuttenBouwDagen 
zelf. Kun je een ochtend, middag of 
hele dag helpen, geef je dan op want 
alleen met genoeg vrijwilligers kan 
het plaatsvinden. Mocht deze oproep 
niet het gewenste resultaat opleveren, 
dan is de organisatie spijtig genoeg 
genoodzaakt om te stoppen met de 
HuttenBouwDagenVorden. Je kunt 
hen bereiken via: huttenbouwdagen-
vorden@gmail.com.

Zonder extra bestuursleden en vrijwilligers is men genoodzaakt te stoppen

Bestuursleden gezocht HuttenBouwDagen

Vorden - Zaterdag werd in Eindho-
ven de eerste ONK enduro van dit 
seizoen gereden. Succes was er voor 
een viertal leden van de V.A.M.C.

De winst in categorie E1 ging naar re-
gerend kampioen Lucas Dolfing uit 
Elp. In de klasse E2 kwam een vijf-
tal leden uit Vorden aan de start. De 
Duitse rijder Sascha Meyhoff pakte de 
winst voor Bas Klein Haneveld die op 
een voor hem nieuwe motor reed. De 
eerste ronde moest hij wel wennen, 
maar de laatste ronde wist hij toch 
zeer snelle tijden neer te zetten.
Erwin Plekkenpol pakte een keurige 
derde plaats achter Klein Haneveld, 
na een lastig begin. Plekkenpol viel 
namelijk in de eerste ronde voorover 
van de motor af en landde enkele me-
ters verderop. De achterkant van de 
WP KTM was behoorlijk beschadigd 
maar kon tijdens de pitstop hersteld 

worden. Nina Klink, de enige dame 
in het veld werd twaalfde en liet daar-
mee aardig wat mannen achter zich.
Robin Nijkamp en Kay Hulshof wer-
den niet geklasseerd in de einduitslag. 
VAMC lid Mark Wassink eindigde 
achter multi kampioen Hans Vogels 
als tweede en liet daarmee zien dat 
hij volledig hersteld was van zijn bles-
sure van vorig jaar. Peter Bergsma uit 
Hummelo reed als vanouds en werd 
tweede in de NV40. De uit Warnsveld 
afkomstige Maurice van de Berg hield 
zich ook prima staande en eindigde 

op een zevende plaats. Winnaar in 
deze categorie werd trial-specialist 
Alex van de Broek.
In de N3-klasse kwam ook een flink 
aantal leden uit de regio aan de start. 
De winst ging naar Arjan van der 
Vleuten. Bart Oosting werd zevende 
en Vordenaar Tom Berends reed een 
goede wedstrijd en ging als 14e huis-
waarts. Nico Freriks uit Hengelo ein-
digde ondanks een spectaculaire val 
achter Berends als vijftiende.
Bewondering was er voor Mark Wi-
chink Kruit die ondanks een zware 
periode naar een 22e plek reed. Voor 
Wichink Kruit was het als een over-
winning ondanks dat hij er in de laat-
ste proef maar liefst viermaal afging. 
De leden Jan Wiemer en Marten Zil-
vold uit Warnsveld en Vorden werden 
zestiende en twintigste in de NV50 
categorie. De tweede wedstrijd is op 
zaterdag 7 maart in Holten.

Erwin Plekkenpol op weg naar het podium.

Vier leden V.A.M.C. doen goede zaken op ONK enduro in Eindhoven

Eerste ONK enduro van het seizoen

Vorden - Net als de vorige jaren wil 
het bestuur van veilingcommis-
sie ‘De Werf ’ een groot deel van de 
gelden die zij ontvangt uit de ver-
koop van kringloopwinkel ‘De Werf’ 
schenken aan de Vordense bevol-
king.

De veilingcommissie wil graag de 
Vordense samenleving in positieve 
zin beïnvloeden door het exploiteren 
van een ideële kringloopwinkel en het 
organiseren van een sponsoractie en 
is zich ervan bewust dat verenigingen 
en organisaties op dit moment moei-
lijke tijden doormaken. Subsidiekra-
nen worden dichtgedraaid en burgers 
hebben door de economische situatie 
simpelweg minder geld te besteden. 

Daarom wil Stichting de Veilingcom-
missie dit jaar weer een groot deel van 
de inkomsten besteden aan de Vor-

dense samenleving. Daarom is beslo-
ten een substantieel bedrag beschik-
baar te stellen voor maatschappelijke 
of culturele organisaties die een sterke 
binding hebben met de voormalige 
gemeente Vorden. De grootte van dit 
bedrag zal afhangen van de sponsor-
verzoeken die men ontvangt.

De veilingcommissie wil eenieder in 
de gelegenheid stellen sponsorver-
zoeken in te sturen. De spelregels 
voor deze sponsorverzoeken worden 
vermeld op de website: www.vei-

lingcommissie.nl. Deze sponsorver-
zoeken kunnen tot uiterlijk 12 april 
worden ingestuurd. Op de meimarkt 
op 30 mei zal de veilingcommissie be-
kend maken welke organisaties door 
de sponsoractie worden ondersteund.

De meimarkt
De veilingcommissie wil van de mei-
markt een jaarlijks evenement maken. 
Op 30 mei zal er op het buitenterrein 
kramen geplaatst worden waar Vor-
dense verenigingen, organisaties en 
particulieren zichzelf kunnen presen-
teren, informatie geven of producten 
verkopen.
Maatschappelijke organisaties, parti-
culieren en verenigingen kunnen zich 
aanmelden.
   

 ▶ www.veilingcommissie.nl
 ▶ 06-44629049

Veilingcommissie wil graag de Vordense
gemeenschap sponsoren 

Mark Wassink 
bewijst herstel 
van blessure

Grootte bedrag 
zal afhangen van 
sponsorverzoeken
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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 intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 
Communicatie, Publiekszaken

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

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

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 
één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 84. 

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 9, 24 februari 2015

Onze burgemeester Henk Aalderink 
is op 19 februari op 65-jarige leeftijd 
thuis in bijzijn van zijn familie in 
Steenderen overleden. Henk Aalder-
ink was de eerste ‘echte’ burge-
meester van Bronckhorst. In 2005 
trad hij aan en zette zich met enorme 
bevlogenheid, enthousiasme en be-
trokkenheid in voor Bronckhorst en 
haar inwoners. Hij was een mensen-
mens. Iedereen hoort erbij, iedereen 
doet mee. Mooie momenten vierde hij 
mee, zoals 60-jarige huwelijken, 
feestelijke openingen en andere ge-
zellige activiteiten. Maar hij stond 
ook klaar voor wie hem nodig had in 
zware tijden. Denk aan de vreselijke 
blikseminslag tijdens een uitvaart op 
de begraafplaats in Vorden of het 
trieste familiedrama in Hengelo. 

Hij hield van Bronckhorst en wilde dat 
onze gemeente aantrekkelijk blijft om 
er te wonen en te werken. Nu én in de 
toekomst. Om over de toekomst van 
Bronckhorst na te denken nodigde hij 
inwoners en ondernemers uit. Wat 
heeft Bronckhorst nodig, als we reke-
ning houden met bevolkingskrimp en 
forse bezuinigingen? Dat waren geen 
gemakkelijke gespreksonderwerpen, 
maar het leidde uiteindelijk tot mooie 
initiatieven van uw kant: u nam onder 
meer zwembaden en sportvelden 
over of pakte zelf het tuingereed-
schap om plantsoenen te onderhou-
den.

Hij vond het burgemeesterschap de 
mooiste baan om te mogen vervullen. 
En al helemaal in een gemeente die in 
‘zijn’ Achterhoek ligt.

Wij zullen hem enorm missen.

Afscheidsdienst
Op 26 februari vindt een afscheids-
dienst plaats in het conferentiecen-
trum bij De Betteld, Aaltenseweg 11 
in Zelhem. De dienst is openbaar en 
begint om 11.00 uur. Vanzelfspre-

kend bent u als inwoner welkom om 
deze dienst bij te wonen.

Door de verwachte drukte kan het 
zijn dat u op deze dag enige verkeers-
hinder ondervindt in de buurt van de 
Aaltenseweg. De Meeneweg wordt 
afgesloten van 9.00 tot 14.00 uur. Er 
zijn verkeersregelaars aanwezig. Als 
u komt, volgt u dan de aanwijzingen 
van deze mensen op.

De crematie vindt later in besloten 
kring plaats. 

Gemeentehuis gesloten
Vanwege de plechtigheid en uit res-
pect voor burgemeester Aalderink 
en zijn familie is op 26 februari het 
gemeentehuis de hele dag gesloten. 

Raadsvergadering
De geplande vergadering van de 

gemeenteraad op 26 februari gaat 
ook niet door. De vergadering is ver-
schoven naar 5 maart.

Condoleanceregister
In het gemeentehuis in Hengelo ligt 
een condoleanceregister die u, als u 
wenst, kunt tekenen. 
Dit kan ook digitaal via www.memori.nl 
(zoek op Henk Aalderink)

Burgemeester Henk Aalderink overleden

Onze voormalige koningin Beatrix kreeg een 

warm welkom in Toldijk tijdens het 100-jarig 

 bestaan Plattelands Jongeren Gelderland

Overhandiging van het miljoenste amster-

dammertje (die gemaakt worden in Zelhem!)  

aan burgemeester Van der Laan van 

Amsterdam

De laatste raadsvergadering geleid door 

Henk Aalderink op 29 januari 2015

In vol ornaat meedoen aan hoedjesdag in 

Vorden

Overhandiging op school van het lespakket 

over de neer gestorte Lancaster in Zelhem

Glimmend van trots: de pas geïnstalleerde 

burgemeester met zijn vrouw Wilma

Proosten met onderscheiden inwoners 

 tijdens één van de lintjesregens

Nieuwe Bronckhorsters poseren met de 

 burgemeester tijdens Naturaliatiedag 2014

Op 20 en 21 maart 2015 wordt weer 
de landelijke, grootscheepse vrijwil-
ligersactie gehouden: NL DOET. Deze 
actie zet vrijwilligerswerk in de 
schijnwerpers en activeert tiendui-
zenden Nederlanders om een 
dag(deel) de handen uit de mouwen 
te steken voor een goed doel: sociaal 
Nederland. Wat doet u op 20 en 21 
maart? Helpt u mee?

B en w steken de handen uit de mou-
wen op 21 maart. Wethouder Engels 
verricht onderhoudswerkzaamhe-
den bij dorpshuis De Korenaar in 
Halle. Wethouder Spekschoor is vrij-
williger bij de werkzaamheden op 
het park De Bleijke in Hengelo en de 
wethouders Peppelman en Seesing 
helpen mee bij de onderhoudswerk-
zaamheden bij zorgboerderij De Bult 
in Toldijk. 

Ook u bent van harte welkom om 
mee te doen aan NL DOET en wellicht 
willen ook vrienden en kennissen 
best helpen. Overal is wel een klus 
die nog geklaard moet worden en 
waarvoor handen nodig zijn. 

Een greep uit de klussen die zijn 
aangemeld op www.nldoet.nl:
• Zomerklaar maken van zwembad 

Het Elderink in Hengelo (Gld)
• Maken van lange tafels voor bio-

zorgkwekerij Aaldering-De Stek in 
Zelhem

• Opknappen boerderijtuin bij Zorg-
boerderij Groot Windenberg in 
Vorden

• Een bosdecor maken voor voor-
stelling van Zanglust Drempt in 
Drempt

Aanmelding voor 
deelname aan de 
uitvoering van 
een klus kan via 
www.nldoet.nl of 
scan de QR-code. 
Op deze website 
vindt u ook meer informatie over de 
vrijwilligersklussen bij u in de buurt.

NL DOET 2015   Doet u mee?

De voorbereidingen voor het nieuwe 
kindcentrum in Steenderen zijn in 
volle gang. Het ontwerp voor het 
gebouw is in januari aan vele 
belangstellenden gepresenteerd. 
De planning is dat de bouw in april 
start. Daaraan voorafgaand (in 
maart) maken we het terrein bouw-
rijp. Op 12 februari is de vergunning 
voor het bouwen van de school ver-
leend. Meer informatie hierover 
vindt u op www.officielebekendma-
kingen.nl. Om de school te kunnen 
bouwen, is de skatebaan tijdelijk 
verwijderd. Deze komt terug als de 
bouw gereed is. Met een definitief 
plan voor de openbare ruimte rond 
het terrein zijn we nog aan de slag. 
Het ontwerpplan is tegelijk met ont-
werp van het kindcentrum gepre-
senteerd. 

Er zijn verschillende reacties bin-
nengekomen op het open bare ruimte 

plan en we bekijken waar nog aan-
passingen nodig zijn. Het definitieve 
ontwerp is voor de zomer klaar. 
Meer informatie volgt dan. 

Het kindcentrum op de Prins Bern-
hardlaan gaat plaats bieden aan een 
school voor ca. 250 leerlingen en 
kinderopvang. Daarnaast komt er 
een gemeenschapsruimte voor een 
muziekaanbod, consultatiebureau, 
JEKK, schoolbibliotheek en Steen-
derens Belang.

Bouwrijp maken terrein 
 kindcentrum Steenderen start 
binnenkort



Ook dit jaar ontvangt u van ons weer 
het aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen, in combinatie met de 
afrekening afvalstoffenheffing van 
afgelopen jaar. Op het aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen vindt u, als 
u eigenaar bent van een woning of 
eigenaar en/of gebruiker van een 
niet-woning, een beschikking met de 
WOZ-waarde van uw object. In dat 
geval ontvangt u een aanslag onroe-
rende zaakbelastingen (OZB). Tevens 
ontvangen alle gebruikers van wonin-
gen en niet-woningen een aanslag 
voor het rioolrecht. Nieuw is dat u op 
het aanslagbiljet alleen nog het vast-
rechttarief voor de afvalstoffenhef-
fing aantreft. De afrekening voor het 
aantal aanbiedingen van uw contai-
ners (het variabele deel van de afval-
stoffenheffing) ontvangt u pas begin 
2016. Wij berekenen geen voorschot 
meer voor de aanbiedingen.

Afrekening afvalstoffenheffing 
2014
De afrekening afvalstoffenheffing 
2014 krijgt u tegelijk met de aanslag 
2015 in de bus. De afrekening gaat 
over het aantal aanbiedingen van uw 
containers dat u vorig jaar deed. In 
februari 2014 legden wij u voor deze 
aanbiedingen een voorlopige aanslag 
op met het verwachte aantal aanbie-
dingen. Nu ontvangt u de definitieve 
afrekening omdat u meer of minder 
aanbiedingen hebt gedaan. In 2015 
doen we het anders. Wij brengen u 
geen aanbiedingen meer vooraf in 
rekening. We kiezen ervoor nu te 
werken met definitieve gegevens in 
plaats van met gemiddelde aanna-
mes. U krijgt de kosten voor het aan-
tal aanbiedingen van uw groene en 
grijze container die u in 2015 doet in 
2016 op uw aanslagbiljet. Leest u de 
toelichting op de achterkant van de 
afrekening s.v.p. goed.

OZB bedrijven 
Voor bepaalde bedrijven (o.a. boerde-
rijen en verzorgingstehuizen) kan het 

totale bedrag aan OZB-belasting zijn 
toegenomen ten opzichte van 2014. 
Dit heeft te maken met recente recht-
spraak van de Hoge Raad om meer 
delen van genoemde bedrijven te zien 
als niet belastingplichtig. Voor 2015 
is de benodigde OZB-opbrengst voor 
bedrijven weer verdeeld over de 
gebruikers en eigenaren ervan.

Overige belastingsoorten
Komt u in aanmerking voor een aan-
slag reinigingsrecht (bedrijfsmatig) 
of grafrechten, dan ontvangt u hier-
voor van ons op korte termijn een 
afzonderlijke aanslag.

Informeel gesprek over uw WOZ-
waarde 
De gemeente heeft de WOZ-waarde 
van woningen, bedrijfspanden en/of 
grond vastgesteld. Als u het niet eens 
bent met de waarde, hopen wij dat u 
eerst contact met ons opneemt. Wij 
proberen u niet een bezwaar uit uw 
hoofd te praten, maar vaak is een 
stukje extra uitleg voldoende. Wij 
 willen graag net als u dat de WOZ-
waarde klopt en hebben er geen 
enkel belang bij om de waarde te 
hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij 
een fout hebben gemaakt bij het vast-
stellen van uw WOZ-waarde dan pas-
sen we deze graag voor u aan.

Formeel bezwaar
Komt u er met de gemeentelijke 
 taxateur niet uit, dan kunt u alsnog 

bezwaar maken, binnen 6 weken na 
de dagtekening.

Meerdere enveloppen
Het kan zijn dat u de verschillende 
aanslagen op de 28e in meerdere 
enveloppen van ons ontvangt. 

Wethouder Spek-
schoor van Finan-
ciën en belastin-
gen: “We weten dat 
u niet echt zit te 
wachten op de 
envelop met de 
aanslag gemeen-
telijke belastingen maar dit hoort 
er nu eenmaal bij in Nederland. 
Met het geld dat de gemeente hier-
mee binnen krijgt, maken we in 
Bronckhorst onder meer de (ver)
bouw van scholen en onderhoud 
aan wegen en gebouwen mogelijk 
en verstrekken we subsidies aan 
verenigingen en maatschappelijke 
organisaties.” 

Meer info
Meer informatie over de aanslag 
vindt u op www.bronckhorst.nl/
gemeentelijkebelastingen of scan de 
QR-code. Op onze site kunt u inloggen 
met uw DigiD. Hier treft u ook alle 
informatie over uw afval aanbiedin-
gen incl. de ophaaldag en het tijdstip. 
Voor vragen over uw (aantal) aanbie-
dingen kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met Circulus-Berkel, via tel. 
(0900) 95 52. Houdt u er rekening 
mee dat we uitgaan van het aantal 
aanbiedingen dat 
de computer in de 
vuilnisophaalwa-
gen van Circulus-
Berkel heeft gere-
gistreerd. 

Aanslag gemeentelijke belastingen 2015 en 
 afrekening variabel deel afvalstoffenheffing 2014

op 28 februari bij u op de deurmat

’WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ 
Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Misschien hebt u er iets 
over gelezen, gezien op tv, internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, 
maar hoe werkt het nu eigenlijk? Als u zo’n no-cure-no-pay bedrijf namens 
u bezwaar laat maken, machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te 
incasseren die de gemeente bij de gegrondverklaring moet uitbetalen. Die 
onkostenvergoeding is genormeerd en zo hoog dat de no-cure no-pay 
bedrijven ervan kunnen bestaan. De gemeente maakt op deze manier meer 
kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de OZB-tarieven. 
Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat 
is jammer en onnodig, want bezwaar maken is bij ons altijd gratis.

Steeds meer mensen ergeren zich 
aan het zwerfvuil in hun woonomge-
ving. Iedereen wil in een schone 
omgeving wonen of recreëren en 
zwerfafval bederft dat plezier. Terwijl 
de oplossing eigenlijk heel simpel 
kan zijn door met elkaar af te spreken 
om het afval daar te brengen waar 
het hoort, in de afvalbak, én zich aan 
die afspraak te houden. Maar de 
praktijk pakt helaas vaak anders uit. 

Het beleid van de gemeente is gericht 
op het stimuleren van initiatieven en 
deelname van de inwoners als het 
gaat om bijvoorbeeld het schoonhou-
den van de eigen leefomgeving. Wij 
faciliteren en ondersteunen daarom 
de zwerfvuilacties van de diverse 
organisaties binnen de gemeente 
door het beschikbaar stellen van o.a. 
afvalknijpers, werkhandschoenen en 
vuilniszakken. Op 21 maart a.s. hou-
den de Wildbeheereenheden Henge-
lo, Steenderen, Zelhem, de Werk-
groep Zwerfvuil dag Vorden, buurt-

vereniging Oosterwijk, belangenver-
eniging Varssel, Stichting Wandel-
paden Hummelo en Keppel en de 
dorpsbelangenorganisatie in 
 Hummelo weer een zwerfvuilschoon-
maakactie voor het buitengebied. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 21 maart a.s. wil-
len helpen schoonmaken, kunnen 
zich via de aangegeven contactperso-
nen aanmelden voor 15 maart a.s. De 
gemeente zorgt ervoor dat voor alle 
deelnemers de benodigde materialen 
aanwezig zijn om veilig schoon te 
kunnen maken. Voor het schoonma-
ken van: 
• het buitengebied van Hengelo (Gld), 

contactpersoon: de heer J. Wenk, 
tel. (06) 12 90 48 06

• het buitengebied van Hummelo 
(Gld), contactpersoon: de heer  
H. ten Zuithoff, tel. (0314) 38 16 88

• het buitengebied van Vorden/
Kranenburg, contactpersoon 
 mevrouw R. van Vleten, tel. (0575) 

55 33 57 en mevrouw W. Voerman, 
tel. (0575) 55 21 33

• Wichmond/Vierakker, contactper-
soon: de heer J. Rietma ,
tel. (0575) 44 19 99 

• het buitengebied van Steenderen, 
contactpersoon: de heer F. Janssen, 
tel. (0575) 44 14 92 

• het buitengebied van Zelhem, 
contactpersonen: de heer E. 
Colenbrander, tel. (0314) 62 52 67

• het buitengebied van Hummelo en 
Keppel, contactpersonen: de heer 
G. van Heusden, op 21 maart 
melden bij Eethuis de Olde Scholen, 
Rijksweg 88 in Laag-Keppel

Vindt u het ook belangrijk in een 
mooie, schone omgeving te wonen? 
Doe dan mee aan de zwerfvuil-
schoonmaakactie op 21 maart! Vele 
handen maken immers licht werk. 

Bronckhorst buitengewoon schoon
Zwerfvuilschoonmaakactie op zaterdag 21 maart a.s. 

Daar werkt u toch ook aan mee…

Zoals u weet is er vanaf 2015 geen 
papieren afvalkalender meer ver-
schenen. Uw inzameldagen t/m 
maart heeft u gekregen in een brief 
die eind november 2014 bij u thuis 
bezorgd is. Vanaf maart vindt u de 
inzameldagen op de digitale kalen-
der op www.circulus-berkel.nl. U 
kunt ook gebruik maken van de han-
dige app. met inzameldata. Wie 
geen internet of smart Phone heeft, 
kan een eenvoudige print met inza-
meldagen aanvragen via de Afval-
Informatie-Lijn van Circulus-Berkel.

In veel gemeenten is de laatste 
jaren de knoop doorgehakt om de 
afvalkalender alleen nog digitaal te 
verspreiden. Dat zorgt voor kosten-
besparing en levert milieuwinst op 
doordat er minder papier verbruikt 
wordt. Ook onze gemeente stapte 
om die redenen over op de digitale 
afvalkalender.

Zo zoekt u uw inzameldagen op:
U kunt de digitale afvalkalender op 
www.circulus-berkel.nl inzien, 
downloaden en desgewenst printen. 
Ook kunt u de data in uw digitale 
agenda zetten. Klik op de knop
‘afvalkalender’ links in het scherm. 

U kunt ook gebruikmaken van de 
app. met inzameldagen. Hiermee 
krijgt u automatisch een seintje als 
er een inzameling aankomt. 
Hoe? Download de app. gratis via de 
App. store of Google Play. Zoek op 
de term ‘Afvalvrij’ en selecteer de 
app. van Opzet BV. Geen internet of 
smart Phone? Dan kunt u een een-
voudige print met de inzameldagen 
opvragen bij Circulus-Berkel, via tel. 
(0900) 95 52 (bereikbaar op werk-
dagen van 7.45 tot 17.00 uur, 
gebruikelijke belkosten).

Let op: inzameldata afval 
 digitaal te raadplegen!

Samen met Waterschap Rijn en 
 IJssel, Geldersch Landschap en 
Kasteelen, Natuurmonumenten en 
de provincie hebben we globale 
richtlijnen opgesteld om de Baakse 
Beek natuurlijker in te richten. Om 
het uiteindelijke plan samen met 
bewoners en belangstellenden 
vorm te geven, willen we graag met 
u in gesprek. U bent op 4 maart a.s. 
van 19.30 tot 21.30 uur van harte 
welkom in het Dorpscentrum in 
 Vorden. 

Plannen
Met de plannen willen we de oevers 
van de beek natuurvriendelijker 
maken en daarbij de onderhouds-
situatie verbeteren. Ook komt er een 
vispassage, zodat vissen weer 
stroomopwaarts kunnen zwemmen. 
Het park bij de Bleek richten we 
opnieuw in. Het doel is het bevorde-
ren van duurzame, gevarieerde 
natuur. Uiteraard houden we daarbij 
rekening met de belangen van de 
betreffende grondeigenaren langs 
de beek.

Samen met u
In de plannen is ruimte voor bijvoor-
beeld extra wandelmogelijkheden, 
speelplekken voor kinderen of 
waterrecreatie. De Baakse Beek kan 

daardoor een prominentere plek in 
het dorp krijgen. Organisaties, 
bedrijven, scholen, bewoners, 
natuurliefhebbers en andere 
belangstellenden nodigen wij dan 
ook van harte uit om met ideeën te 
komen, om daarmee een bijdrage te 
leveren aan de invulling van het 
gebied!

Vervolgtraject
Na deze bijeenkomst werken we de 
plannen en de aangedragen ideeën 
graag samen met u uit. U kunt zich 
hiervoor tijdens de avond aanmel-
den. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Derk Huizinga van het 
waterschap, via tel. (0314) 36 96 17 
of D.Huizinga@wrij.nl.

Heeft u ideeën voor de 
Baakse beek in Vorden? 

Praat mee op 4 maart in het 
Dorpscentrum



Mantelzorgers zijn van onschatbare 
waarde. Zij zorgen voor hun naasten 
die zich niet alleen kunnen redden. 
Als blijk van waardering heeft het rijk 
ooit het mantelzorgcompliment 
bedacht: een waardering in de vorm 
van een geldbedrag. Sinds 1 januari 
2015 is dit afgeschaft. Hierover kre-
gen inwoners die eerder een mantel-
zorgcompliment ontvingen, afgelo-
pen week een brief van de Sociale 
Verzekeringsbank. Nu het landelijke 
mantelzorgcompliment niet meer 
bestaat, zijn gemeenten verantwoor-
delijk voor de waardering van man-
telzorgers. Elke gemeente is vrij in de 
manier waarop zij hier invulling aan 
geeft. In Bronckhorst is besloten dat 
mantelzorgers in 2015 in aanmerking 
kunnen komen voor een geldbedrag 
van € 100,- en er wordt een verwen-
dag georganiseerd. Over deze invul-
ling van de waardering van mantel-
zorgers heeft de gemeente overlegd 

met mantelzorgers en de participa-
tieraad. 

Voor wie?
Mantelzorgers die langdurig, inten-
sief en onbetaald zorgen voor een 
naaste in Bronckhorst kunnen in aan-
merking komen voor de waardering. 
De mantelzorger hoeft niet in onze 
gemeente te wonen. Heeft u zo’n 
mantelzorger? Dan kunt u hem/haar 
binnenkort aanmelden! Zodra aan-
melden mogelijk is, kondigen we dat 
aan op onze gemeentepagina’s en 
website. Inwoners die gebruik maken 

van een Wmo-voorziening of voorzie-
ning vanuit de Jeugdwet krijgen een 
brief van ons. Dat geldt ook voor 
mantelzorgers die bekend zijn bij het 
VIT en GGNet. 

Ondersteuning van mantelzorgers
Naast het laten blijken van onze 
waardering, vinden wij goede onder-
steuning van mantelzorgers belang-
rijk. Hiermee kan worden voorkomen 
dat mantelzorgers overbelast raken. 
Het ondersteunen van mantelzorgers 
doen we op verschillende manieren, 
denk bijvoorbeeld aan emotionele 
steun of praktische hulp, waarbij 
 bijvoorbeeld een vrijwilliger tijdelijk 
de zorg op zich neemt. Heeft u vragen 
over of behoefte aan mantelzorg-
ondersteuning? Dan kunt u terecht bij 
de sociale teams van de gemeente 
(zie www.bronckhorst.nl/sociale-
teams) of bij stichting VIT-hulp bij 
mantelzorg en GGNet. 

Blijk van waardering aan  mantelzorgers
Alternatief voor mantelzorgcompliment

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

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

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

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. 
Voor meer informatie kijk op www.
rozachterhoek.nl, bel (074) 241 5100 
of mail naar info@rozgroep.nl. U kunt 
ook een afspraak maken met een 
ondernemersadviseur tijdens het 
maandelijkse spreekuur in ons 
gemeentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op 3 maart en 7 april 
a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. Noteer 
deze data.

Ondernemer worden en 
 blijven in Bronckhorst?

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 eenvoudige 
wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen rechten 
ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het besluit. 
Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de bekendmaking 
zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan kunt u tijdens onze 
openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

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

Baak:
• Bakermarksedijk 9A, bouwen varkensschuur, aanvraag ontvangen
• Nabij ZE-weg, natuurontwikkeling Bakerwaard, ontwerp wijzigingsplan

Bronckhorst
• diverse wegen, organiseren Achterhoekse Wandelvierdaagse, besluit genomen

Drempt:
• H. Remmelinkweg 7, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Zomerweg 19, organiseren vliegerfestijn, besluit genomen

Halle:
• Halle Heideweg 1, activiteit milieu: veranderen inrichting, aanvraag ontvangen 
• Veengoot 10, vergroten melkveestal, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Bleuminkweg 1, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Handwijzersdijk 4, uitbreiden campingterrein/uitbreiding centrumvoorzieningen/verplaatsen 

 bedrijfswoning/realiseren tweede groepsaccommodatie, voorontwerp bestemmingsplan
• Hofstraat 23, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Hengelosestraat 2, nieuwbouw loods en uitbreiding winkel, ontwerp bestemmingsplan

Hummelo:
• Keppelseweg 34, kappen 2 esdoorns, besluit genomen
• De Zuylenkamp nabij nr. 49, kappen populier, besluit genomen 

Hoog Keppel:
• Burg. Vrijlandweg 35, herinrichten buitenterrein, aanvraag ontvangen
• Jonker Emilweg 5, aanbrengen dakgoot, aanvraag buiten behandeling gelaten
• Monumentenweg nabij nr. 21, kappen amerikaanse eik, besluit genomen 
• Prinsenweg 10, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Laag-Keppel:
• Dorpsstraat LK 41, tijdelijk verbreden watergang en herstellen baggerwerkzaamheden, aanvraag 

ontvangen
• Eldrikseweg 10, activiteit milieu: veranderen inrichting, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• De Eiken 19, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen 
• Kerkhofweg 16, kappen lindeboom, aanvraag ontvangen
• Prins Bernhardlaan 1, bouwen clubgebouw, aanvraag ontvangen
• Timpweg 4, kappen notenboom, aanvraag ontvangen
• Toldijkseweg 26, activiteit milieu: oprichten inrichting, ontwerp besluit

Vierakker:
• Boshuisweg 8, tijdelijk afwijking bestemmingsplan voor gebruik in winterperiode, aanvraag 

 ontvangen 

Vorden:
• Deldensebroekweg 11A, bouwen vervangende woning, aanvraag ontvangen
• Dorpstraat 19/Stationsweg 1A, afwijken bestemmingsplan wijzigen woonfunctie en kantoor-

functie, aanvraag ontvangen 
• Nieuwstad 13, afwijken bestemmingsplan wijzigen caféfunctie naar woonfunctie, aanvraag 

 ontvangen
• Oude Borculoseweg 2, verbouwen woning, besluit genomen
• Reeoordweg 2A, verbouwen winkel, besluit genomen
• Strodijk 6, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Onsteinseweg 2, organiseren Medler Lentefair, besluit genomen

Wichmond:
• Lankhorsterstraat 5, kappen 2 berken, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Deldensebroekweg 6, kappen 2 eiken en een acacia, besluit genomen
• De Geer 12, plaatsen liftinstallatie en dakkapel, aanvraag ontvangen
• Keijenborgseweg 8, kappen beuk, vergunning geweigerd
• Petersdijk, organiseren land- en tuinbouwbeurs, verlengen beslistermijn
• Rubensstraat 13, kappen notenboom, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 20, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen 

Mededelingen

Wegwerkzaamheden
Hengelo (Gld), van  2 t/m 20 maart 2015 is de Zelhemseweg, vanaf Nijverheidsweg tot de 
Berkenlaan, afgesloten. Voor aanwonenden is de rijbaan met enige hinder bereikbaar en de 
 hulpdiensten en Arriva kunnen ook gebruik maken van de weg. 

Snoeiwerkzaamheden
• Bronkhorst, Kasteelweg, Gijsbertplein 1344 en Kapelstraat, 3 maart 2015
• Hengelo (Gld), Krommedijk, 25 februari 2015
• Hengelo (Gld), Banninkstraat, 26 februari 2015, de weg is voor de helft afgesloten
• Hengelo (Gld), Elderinkweg, 26 en 27 februari 2015
• Hengelo (Gld), Vordenseweg, tussen de Rotonde en de Hiddinkdijk (oude gedeelte), 27 februari en 

2 maart 2015
• Hengelo (Gld), De Heurne, tussen de Vordenseweg en de Hofstraat, 2 maart 2015 
• Hengelo (Gld), Korenbloemstraat, tussen de Leliestraat en de Berkenlaan, 3 maart 2015
• Hengelo (Gld), Hengelosestraat, tussen de  Kruisbergseweg en de Pa. Thuisstraat, van 3 t/m 5 

maart 2015
De hulpdiensten en Arriva kunnen wel gebruik maken van deze wegen. Ook blijven de aanwonenden 
bereikbaar 

Uitvoering 
Helaas kunnen wij bij weg- en snoeiwerkzaamheden niet altijd helemaal exact de periode van 
 afsluiting aangeven, omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaam-
heden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Invorderingsambtenaar 
B en w hebben op 16 februari 2015 de heer J.F. Lichtlee aangewezen als Invorderingsambtenaar 
zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet. Daarnaast hebben zij de 
heer G. de Groot benoemd tot onbezoldigd gemeenteambtenaar in de functie van WOZ-taxateur.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



 Burgemeester op de schaats

     Een onthulling of opening door burgemeester Aalderink was met een tele-
foontje of e-mailtje snel te regelen. 

  Het maakt niet uit wat we bedacht 
hadden, ook al vroegen we hem om 
een kunststof ijsbaan uit te probe-
ren. Zonder bedenkingen bond bur-
gemeester Aalderink de schaatsen 
onder (zie foto). Op de bovenste foto 
ziet u van links naar rechts: Gerhard 

Weevers sr., Gerhard Weevers jr., Lu-
cas Weevers en burgemeester Henk 
Aalderink.
       

     Gerhard Weevers
Directeur Weevers Vorden 

    Een bijzonder moment met 
Henk Aalderink
     Deze foto is op 17 december 2009 
gemaakt tijdens de laatste raadsver-
gadering in het oude gemeentehuis. 

Tijdens de vergadering was de aan-
kleding van de raadszaal in oude stijl, 
ook de kleding van de deelnemers aan 
de vergadering was in de stijl van een 
ver verleden.
De gemeenteraad ging even terug in 

de tijd. Geheel in stijl. Dat was een 
moment van afscheid nemen van het 
oude gemeentehuis. Nu moeten we 
afscheid nemen van Henk, maar de 
vele mooie herinneringen aan Henk 
blijven!
     

     Jannie Rexwinkel van den Berg
Keijenborg  

     “Ook een burgemeester leert nog iedere dag”

    Henk Aalderink graag geziene gast 
in Toldijk
     Toldijk - Tijdens de jaren dat Henk 
Aalderink burgemeester van 
Bronckhorst was, kwam hij regel-
matig naar Toldijk. Daar was hij 
een graag geziene gast bij het Vogel-
schieten waarbij zijn vrouw Wilma 
hem vergezelde, de eerste Midwin-
terwandeltocht en het bezoek van 
Koningin Beatrix. 

  Dat burgemeester Henk Aalderink 
van tradities hield, was algemeen be-
kend. Hij ging jaarlijks naar vele eve-
nementen en activiteiten. Bij het Vo-
gelschieten in Toldijk kwam hij zelfs 
drie keer! Het allereerste schot loste 
hij op 8 juli 2006 op de wei achter Zaal 
Den Bremer. Het grote aantal aanwe-
zigen bevestigde de betrokkenheid 
van de inwoners van de kern Toldijk, 
zo concludeerde hij.
In 2006 fietsten de raadsleden, bur-
gemeester en wethouders door de 
gemeente Bronckhorst. Tijdens deze 
Zomertour van een week werden alle 
kernen aangedaan, zo ook Toldijk op 
14 juli. Tijdens de lunch in Restaurant 
Den Bremer werd gesproken met le-
den van de in oprichting zijnde dorps-
belangenorganisatie Toldieks Belang. 
Daarna fietste het gezelschap even 
om, langs J.J.C. Flophouse.
De nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Bronckhorst werd 4 januari 
2007 in Zaal Den Bremer georgani-
seerd. Burgemeester Henk Aalderink 
zei toen al trots te zijn op Bronckhorst.
Op 7 juli 2007 moest Toldijk wachten 
op de burgemeester. Dit had te ma-
ken met het weghalen van borden 
vanwege het nieuwe reclamebeleid, 
werd gezegd. Eenmaal aanwezig loste 
hij het eerste schot van ronde drie. 
Het was de eerste keer dat de burge-
meester de spanning van die laatste 
schoten meemaakte. Hij vond het een 
grote eer de versierselen bij de nieuwe 
vogelkoning Jan Ankersmit te mogen 
omhangen.
Zaterdagochtend 5 juli 2008 kwam 
wederom de burgemeester zelf naar 
Toldijk voor het lossen van het eerste 
schot. “Vandaag ben ik op tijd,” lachte 
hij. “Ook een burgemeester leert nog 
iedere dag.” De burgemeester en zijn 
vrouw Wilma deden een gooi op de 
kegelbaan.
Henk Aalderink voegde zich op 31 

augustus 2009 tussen de leerlingen 
van De Rank om de doorkomst van 
de Vuelta, Ronde van Spanje, te be-
kijken. De tweede editie van Fiets ‘m 
d’r in! op 31 augustus 2008 georgani-
seerd door Humstee werd geopend 
door een enthousiaste burgemeester 
Aalderink.
De Oranjevereniging in Toldijk vierde 
in 2010 haar 75ste verjaardag, met op 
zondag 3 januari een midwinterwan-
deling. Te gast waren burgemeester 
Henk Aalderink, wethouder André 
Baars en de oud-voorzitters Gert Ku-
perij en Harrie Nijkamp. De burge-
meester en oud-voorzitters kregen 
de eerste jubileumboekjes uitgereikt. 
Zeker 250 wandelaars, waaronder de 
wethouder, de burgemeester en zijn 
vrouw namen deel aan deze wande-
ling.
Tijdens de ledenvergadering van 
dorpsbelangenorganisatie Toldieks 
Belang sprak op 13 april 2010 burge-
meester Henk Aalderink, na de ge-
bruikelijke vergaderzaken, over een 
actueel onderwerp in de Achterhoek: 
Krimp. Hij gaf toen al aan dat het 
aantal voorzieningen, zoals scholen, 
sporthallen en voetbalvelden en acti-
viteiten zouden moeten verminderen 
en sprak over meer mobiliteit en het 
in gebruik nemen van een buurtbus.
Zondag 7 november 2010 opende 
burgemeester Aalderink, na lovende 

woorden en felicitaties de tiende edi-
tie van de streekproductenmarkt van 
de Vereniging Streekproducten Ach-
terhoek - de Liemers (VSA) bij Boer-
derijwinkel De Kruisbrink.
Henk Aalderink ontving Koningin 
Beatrix, samen met de commissaris 
van de Koningin in Gelderland Cle-
mens Cornielje, in Zaal Den Bremer 
op vrijdag 1 maart 2013. De koningin 
kwam op uitnodiging van de jubile-
rende Plattelands Jongeren Gelder-
land. PJG voorzitter Robert ter Maat 
heette Hare Majesteit hartelijk wel-
kom. Koningin Beatrix feliciteerde 
hem met het jubileum, woonde het 
forumgesprek bij en opende de ten-
toonstelling ‘100 jaar vrijwillig jonge-
renwerk op het Gelderse platteland’.
Burgemeester Henk Aalderink was 
een van de sprekers. Hij noemde 
Bronckhorst zo’n typische platte-
landsgemeente met zijn demografi-
sche ontwikkelingen. “Het zal u niet 
verbazen dat de jongeren daarbij een 
hele belangrijke rol spelen. Ik kan u 
uit persoonlijke ervaring melden, dat 
ze ook in Bronckhorst activiteiten or-
ganiseren met een puurheid en aan-
stekelijkheid, waardoor anderen geïn-
spireerd raken.”
       

     Liesbeth Oukes
Correspondent Contact uit Toldijk 

     

    Horizon
    Er is een lied waar ik deze week veel aan heb gedacht.
Het werd geschreven door een man uit Den Bosch,
die bekend werd met verscheidene carnavalshits.
Zo zong hij eens over dat hij wel zou willen zijn,
een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn.
Er is in de afgelopen maand ongetwijfeld nog op
gehost, geschuurd en gezopen.
Niet door mij, aan mijn lijf geen polonaise.
En niet door de schrijver, die werd geen bloemetjesgordijn, 
maar eindigde onder een bed van bloemetjes.

    Hij schreef ook ‘Er is een Amsterdammer doodgegaan.’
Een lied over... Ach, dat snapt u wel.
De eerste keer dat ik die zin hoorde, werd hij uitgesproken 
door Job Cohen. Toenmalig burgemeester van Amsterdam.
Hij eerde Ramses Shaffy, die ooit door de wereld failliet 
verklaard werd en dat als zijn grootste zegen zag.
Alles verliezen. En dus niets meer te verliezen hebben.

    ‘Er is een Bronckhorster doodgegaan.’
Deze zin zal geen burgervader uitspreken, omdat dit 
simpelweg niet meer kan.
Bij gebrek aan de man.
De man wiens dood in klinische kamertjes voorspeld werd.
Die na het advies vooral ‘leuke dingen’ te gaan doen
direct zijn ketting weer omhing.
Die, zoals de boeren in zijn gemeente, in alle vroegte weer 
plaatsnam achter het stuur. Om zijn land vruchtbaar te 
houden.

    Die misschien aan het einde van de dag - vanuit zijn 
ambtelijke trekker - als de zon achter zijn horizon omlaag 
gleed, dacht: ‘Wanneer zak ik langzaam als een vuurbal 
achter mijn gras weg?’
Maar dan was er altijd weer het overgebleven werk,
dat hem uit die mijmering weghielp.
Dan werd hij altijd weer de laatste, zoals de boer altijd de 
eerste is.

    En ook wij, zijn Bronckhorster-kinderen, mijmerden over 
zijn horizon.
Over hoe hij deze soms nog hel verlichtte.
En over hoe deze hem op andere momenten, als een sterke 
streep, overeind moest duwen.
Maar nooit heeft zijn wereld hem failliet verklaard.
Nooit had hij niets meer te verliezen.
Toch sloten zich langzaamaan zijn bloemetjesgordijnen
en afgelopen donderdag, zo rond het middaguur,
toen ik door zijn velden liep,
voorbij een kasteel waar net een haas overheen sprong.
Nam de horizon, tijdens het zakken van zijn zon,
het logo van zijn gemeente aan.
Een eerbetoon in licht en lucht.

    ‘Er is een Bronckhorster doodgegaan.’
Oh, we wisten wel dat het zou gebeuren.
Maar tegen het verlies van een vader kun je je niet wapenen.
Zelfs niet met een Gemeentewapen.
         
Eva Schuurman  

2008: Burgemeester Henk Aalderink en zijn vrouw Wilma deden een gooi op de 
kegelbaan.

Jannie Rexwinkel en Henk Aalderink.
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BMW Motorrijders in Nederland:

Even uw aandacht!

Eind 2013 is de BMW-specialist Martin Peeters 

ontslagen bij Motoport Engbers in Zelhem. Na 

15 jaar met hart en ziel de BMW-afdeling te 

hebben geleid en een vertrouwensband op-

gebouwd met vele BMW-rijders, kwam Martin 

op straat te staan; een man met 34 jaar erva-

ring die zijn opleiding kreeg bij BMW-specialist 

Muijnen in Borculo. Gelukkig is hij niet bij de 

pakken neer gaan zitten en het resultaat mag 

er zijn: een werkplaats waar met liefde en vak-

manschap aan uw dure motor wordt gewerkt.

Ik hoop van harte dat hij een mooie zaak op 

kan bouwen met veel tevreden klanten.

Martin, ik wens jou veel succes.

Geert Drent

ex-monteur Motorhuis Muijnen

2 maart opent Martin zijn zaak aan de 

Edisonstraat 9, 7131 PB  Lichtenvoorde.

J-hairstyle@home
Per 1 januari ben ik voor mijzelf 
begonnen met de naam 

j-hairstyle@home
Ik kan bij u thuis komen, maar voor 
wie liever voor het gemak van de salon 
kiest,heb ik een stoel gehuurd in de 
salon aan de Sarinkkamp 36.
Met het oog op het voorjaar heb ik 
de maand maart 10 % korting op alle 
soorten high light’s.

Ik hoop u graag te zien,
voor een afspraak of informatie kunt u 
bellen naar:

(0575) 46 11 83    •    06 - 24 94 38 05

KlusWijs Ruurlo
De Venterkamp 10  7261 AH Ruurlo
Tel. 0573 - 45 36 35  
www.kluswijs.nl

Openingstijden
ma. di. wo. do. vr. 08.30 - 20:00
zaterdag 08.30 - 17:00

Dubbeldekker
Dekt in één keer. 
Wit of RAL 9010, 10 liter.

Sennheiser 
RS 120 II
draadloze hoofdtelefoon biedt 
je de mogelijkheid het geluid 
van je tv of audioinstallatie 
draadloos te luisteren op deze 
hoofdtelefoon. Sluit de ont-
vanger aan op het apparaat 
en je bent vrij om te gaan 
waar je wil.

GIGASET AS300A DUO 
Als basistelefoon met handsfree-functie biedt 
de Gigaset AS300A Duo alle belangrijke telefoonfuncties.

First Alert rook en 
koolmonoxidemelder
De First Alert rook- en koolmonoxidemelder SC05EC is 
een gecombineerde melder. De melder detecteert zowel 
rook als koolmonoxide.

50.-
2 emmers

Harry viert feest...
hoera 50 jaar!

nergens goedkoper

100.-
van 149.- voor

50.-
complete set

50
Abraham

50.-
van 61.95 voor

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 551485 - www.bloemendaalwiegerinck.nl - email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

Ook in 2015 hebben wij weer speciale openstellingen van ons  
kantoor voor het aannemen van de gegevens voor uw  

belastingaangifte 2014 

Wilt u er zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt, dan kunt u bij ons terecht.
Graag bij uw bezoek de beschikkingen van de eventueel al ontvangen toeslagen en uw 
pensioenoverzicht meenemen. Tevens is van belang de OZB-aanslag van de gemeente 
(aanslag opgelegd in 2014). Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden:
4, 11, 18 en 25 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur en op 
zaterdagochtend 21 maart a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseursIK WIL OERRR

Stap de deur uit, welkom in OERRR!
OERRR is lekker buitenspelen. Meld  
je nu aan voor OERRR en ontvang 
4 x per jaar de leukste doe- en 
ontdekopdrachten. Kijk op OERRR.nl.



Uitslag Bridgeclub Vorden
Vorden - Uitslag 4e periode van de 
maandagavond.

Lijn A: 1.Kitty en Ab Vruggink 55,67%. 
2.Max Maas en Sjoerd Tichelman 
55,28%. 3.Joop en Tony van Straaten 
54,49%.
Lijn B: 1.Nel Warringa en Gerrie Ros-
sel 58,01%. 2.Mansje Onstenk en Net-
ty Chevalking 57,17%. 3.Leni Lamers 
en Hans Jansen 53,60%.
Lijn C: 1.Irma van Alphen en Wil War-
naar 58,70%. 2.Jiska en Svatja Wolf 

56,08%. 3.Cees van Dijk en Riet van 
Mierlo 53,33%.

Vierde periode woensdagmiddag
Lijn A: 1. Ton Simonis en Gerda Nul-
den 60,20%. 2. Rinie en Evert Thalen 
56,07%. 3. Kitty Vruggink en Wil Mat-
ser 53,13%.
Lijn B: 1.Riki Webbink en Gertie His-
sink 68,35%. 2.Marijke en Jan Koek-
koek 59,19%. 3.Rina de Ambtman en 
Anki v.Manen 53,11%.

   

Flash redt het niet tegen 
Euro uit Dinxperlo
Vorden - Flash Vorden speelde afge-
lopen vrijdag tegen Euro uit Dinx-
perlo. Er werd om ieder punt gestre-
den. Alle enkelspelen gingen over 
drie sets. Aan het eind van de avond 
stond er echter een afgetekende 
overwinning voor Euro op het sco-
rebord.

Chjehrando Gasper speelde het eer-
ste herenenkel. Hij verloor de eerste 
set met 21-13. Daarna kreeg hij echter 
meer vat op zijn tegenstander en won 
zowel de tweede als de derde set met 
21-19. Niels Lijftogt verloor de eerste 
set nipt met 21-19. Met sterk spel wist 
hij de tweede set met 21-13 naar zich 
toe te trekken. In de derde set had de 
heer van Euro echter weer het over-
wicht en verloor Niels de beslissende 
set met 21-14.

Vera Velhorst begon haar enkelspel 
overtuigend. Zij won de eerste set met 
21-7. Na die duidelijke openingsset 
verloor zij echter de tweede set met 
21-14. En in de derde set gaf geen van 
beide speelsters een duimbreed toe. 
Uiteindelijk werd het 25-23 voor de 
dame uit Dinxperlo. Ook Anne van 
Eeuwijk wist haar eerste set te win-

nen en wel met 21-19. Zij verloor de 
tweede set met 21-17 en ook hier was 
sprake van een spannende derde set. 
Jammer genoeg verloor Anne deze 
met 22-20.

Het herendubbel en het damesdubbel 
gingen beiden in twee sets verloren. 
Niels en Anne probeerden de stand 
nog in positieve zin om te buigen in 
hun mixeddubbel. Zij wonnen de eer-
ste set net met 22-20. In de tweede set 
was het andersom. Deze ging met 22-
20 naar Euro. En ook in de derde set 
was er eigenlijk geen sprake van een 
verschil tussen beide teams. Met 21-
19 trok Euro nipt aan het langste eind. 
Chjehrando en Vera verloren hun 
dubbel in twee sets.

Euro 1 - Flash Vorden 1: 7 - 1.

Andere uitslagen:
Flash Vorden 2 - Wehl 1: 7-1. Phido 
recr. 1 - Flash Vorden recr. 1: 2-6. Flash 
Vorden recr. 2 - Bravo recr. 2: 3-5. Var-
sseveld jeugd 1 - Flash Vorden jeugd 
1: 3-5. Holten jeugd 1 - Flash Vorden 
jeugd 2: 2-6. LBC jeugd 3 - Flash Vor-
den jeugd 3 : 0-8.

   

Oud bondscoach Edwin 
Benne geeft clinic in Vorden
Vorden - Vrijdagavond 27 februari 
komt oud bondscoach en voorma-
lig international Edwin Benne naar 
sporthal het Jebbink in Vorden om 
de trainers van volleybalvereniging 
Dash een clinic te geven. 

De clinic bestaat uit een theoretisch 
gedeelte en een trainingsgedeelte 

(beide een uur) waarbij de volgende 
thema’s aan bod komen: techniek, 
teambuilding, mentaal en fysiek.
Deze clinic is ook interessant voor 
trainers/coaches van andere team-
sporten om eens zien hoe een top-
coach uit een andere tak van sport 
met deze thema’s omgaat. De toegang 
is gratis, aanvang 19:00 uur.

Vorden - Loopgroep Runners Vorden heeft sinds november 2014 twee nieu-
we assistent-trainers, Oscar Bleumink en Henk Weeke. De loopgroep in Vor-
den is hierdoor versterkt in continuïteit en kwaliteit van trainingen die elke 
dinsdag- en donderdagavond gegeven worden samen met Richard de Jong 
en Jos Thijssen. Zij staan klaar om de lopers te adviseren en te trainen in 
loophouding en conditie.

Er wordt op drie verschillende ni-
veaus training gegeven. Daarnaast 
worden jaarlijks ook andere activitei-
ten gehouden, zoals de Kroegentocht 
en ‘de Vordense triathlon’. Dit laatste 
is een knipoog naar een dag lopen, 

kanovaren en met de trein terug. Dit 
geeft aan dat naast het hardlopen, ook 
de gezelligheid om in groepsverband 
te sporten belangrijk is.

Altijd al eens een paar kilometer ach-

ter elkaar willen hardlopen? Zater-
dag 7 maart start Loopgroep Runners 
Vorden weer een beginnertraining, 
die zeven zaterdagen achter elkaar 
wordt gegeven. Na deze clinic kun je 
aansluiten bij de loopvereniging, dan 
wordt je begeleid om bijvoorbeeld bij 
de Keppelrun in Hoog-Keppel je eer-
ste run van 5 km te gaan doen!
   

 ▶ Info: www.runners-vorden.nl
 ▶ Opgave: www.starttorun.nl

Henk Weeke, Richard de Jong, Jos Thijssen en Oscar Bleumink zijn er klaar voor!

Loopgroep Runners Vorden heeft sinds november vorig jaar twee assistent-trainers

Beginnerstrainingen starten weer

Vorden - De vrijwilligers van 
V.A.M.C. De Graafschaprijders heb-
ben vooraf de enduro van Eindho-
ven een nieuwe werktent ontvangen 
van Super B litium batteries. De 
V.A.M.C. heeft al tientallen jaren een 
ondersteuningsploeg die de leden 
van de VAMC tijdens de enduro’s 
ondersteund. 

Een werktent is onontbeerlijk om goe-
de ondersteuning te verlenen tijdens 
een enduro die voornamelijk in win-
ter en herfstachtige omstandigheden 
worden verreden.
Uit handen van Marten Zilvold kreeg 
Jurgen van Dort het onderkomen van 
Super B overhandigd. Dat het prettig 
was met een goede tent was wel dui-
delijk die dag; regen en hagel viel hen 
ten deel.

De V.A.M.C. is Super B zeer erkente-
lijk voor deze geste, immers alle kos-
ten worden gedragen door rijders en 
vrijwilligers, dan is deze tent een wel-
kome aanwinst.

Meer informatie over VAMC De Graaf-
schaprijders, bekijk de website.
   

 ▶ www.vamc.nl Jurgen van Dort (l) en Marten Zilvold. Foto: Henk Teerink.

V.A.M.C. De Graafschaprijders ontvangen 
nieuwe werktent van Super B

Hanzesport organiseert NED-Fire &
Security Achtkastelenloop Vorden
Vorden - Op zondag 1 maart staat 
de Achtkastelenloop weer op het 
programma. Dit keer is het Zut-
phense bedrijf Ned Fire & Security 
de hoofdsponsor van dit jaarlijks 
terugkerende loopevenement. Ook 
Running Center Zutphen en Mazda 
Lenselink doen een flinke duit in 
de sponsorpot. De organisatie is in 
handen van atletiekvereniging Han-
zesport. 

De afstanden zijn 10, 21,1 en 30 kilo-
meter. De laatste jaren is het aantal 
deelnemers spectaculair gegroeid 
tot boven de 1000. Veel lopers kiezen 
dit, ook nu weer als ‘leukste loop van 
Nederland’ gekwalificeerde loopspek-
takel, uit als de opmaat voor de ma-
rathons van Rotterdam of Enschede. 
Ook vanwege het mooie parcours 

door het prachtige Achterhoekse cou-
lisselandschap is de loop erg in trek.

Met ‘t Hart Gelopen
Dit keer presenteert zich tijdens het 
evenement ook het Vordense Ropa-
Runteam ‘Met t’ Hart Gelopen’. Voor 
het goede doel, waarvoor het team 
zich inzet (palliatieve zorg voor kan-
kerpatiënten), kunnen de deelnemers 
zich voor 10 euro laten masseren. 

Daarnaast kan een tas met producten 
van Vordense ondernemers voor dit 
doel worden gekocht.

Inschrijving en informatie
Wedstrijdleider Jan Rood verwacht 
ook dit jaar meer dan 1000 deelne-
mers. Het aantal voorinschrijvingen 
is met 500 hoger dan ooit. De start is 
voor alle afstanden om 12.15 uur bij 
Sporthal ‘t Jebbink, Het Jebbink 13, 
Vorden. De tijd wordt geregistreerd 
met de championchip. Na afloop ont-
vangt men een ‘kastelenfoto’ als aan-
denken. Voorinschrijving is mogelijk 
tot 23 februari via www.inschrijven.
nl of www.hanzesport.nl.Na-inschrij-
ving vanaf 10.00 uur in de sporthal.
   

 ▶ Info: Jan Rood (0570-541809).

Het aantal 
voorinschrijvingen 
is hoger dan ooit

Nog één te koop

ProZero start in maart met de bouw van 
vijf bijzondere woningen te Almen.

Profiteer nu van de huidige lage hypotheekrente van 2,2% - 2,7%, resp. 
5 en 10 jaar vast. Deze laatste ‘alles behalve standaard-woning’ in Almen 
heeft een verkoopprijs van € 225.000,- v.o.n. Het betreft de rechterwoning 
van de twee-onder-éénkapwoningen, zie foto.

Het ontwerp van deze kwalitatief hoogstaande houtskeletbouwwoningen 
sluit aan bij de rustieke omgeving. De gevel is opgetrokken uit onbe-
handeld eikenhout en het dak is bedekt met Oud-Hollandse keramische 
dakpannen. Achter de huizen komt een kapschuur, uitgevoerd in zwart 
Douglas. De woning staat op een prachtige locatie vlakbij de meandering 
van de Berkel. Landelijk wonen met Lochem, Vorden en Zutphen op 
wandel-  en fietsafstand.

Deze energiezuinige woningen hebben standaard: openslaande tuindeu-
ren, een lage temperatuur vloerverwarming, triple beglazing, drie slaap-
kamers, een volledig ingerichte badkamer (voorzien van vloerverwarming) 
met inloopdouche en ligbad, een vaste trap naar de zolder. Oplevering 
zomer 2015.

Meer info: 06-37112531 of www.prozero.nl en www.majoormakelaars.nl
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internetdrukker.nleen échte drukker... online!

Uw drukwerk, zo geregeld!

Brochures
8 pagina’s A4 selfcover, fc

Flyers
100 x 210 mm enkelzijdig, fc

Briefpapier
A4 enkelzijdig, fc

1000 stuks 
van €32,- voor

€24,-
1000 stuks 

van €48,- voor

€36,-
500 stuks 

van €179,- voor

€134,25

Uw drukwerk, zo geregeld. In 4 stappen drukwerk bestel-
len zoals u dat wenst! Het gemak van online bestellen, 
met de kwaliteit en persoonlijke service van een échte 
drukker: dát is Internetdrukker.

Actiecode: IZ77YD  *Zie website voor actievoorwaarden

Joost helpt 
u graag 
verder



Gezellige popquiz in
‘t Proathuus
Vorden - Zaterdagavond 28 febru-
ari is het weer tijd voor de gezellige, 
sfeervolle en altijd leerzame pop-
quiz in Café ‘t Proathuus. Iedereen 
is welkom tijdens deze onderhou-
dende en gevarieerde quizavond, 
samengesteld en gepresenteerd 
door niemand minder dan Tom 
Blomberg.

Als rechterhand van Frits Spits ver-
wierf hij in De Avondspits de bijnaam 
De Dikke Blomberg, anderen noemen 
hem Professor Pop. De quiz bestaat 
uit vijf ronden die thematisch zijn in-
gericht rond herkenbare muziekfrag-
menten. Het niveau is laagdrempelig, 
maar uiteraard met voldoende pittige 
uitdagingen voor de ware kenner. Het 
wordt gaandeweg ook superspannend 
voor de teams, want de inzet van de 
Joker garandeert een bloedstollende 
ontknoping van het scoreverloop. De 
avond neemt een hilarische wending 

in de Masker Op? Masker Af!-ronde. 
Tijdens de pauzes gaat de HoesPoes 
langs alle tafels met vier verborgen 
LP-hoezen.

De entree is 3 euro, met daarbij een 
deelnameformulier voor een heel leu-
ke avond. Een team bestaat uit maxi-
maal vier deelnemers. Wat valt er te 
winnen? Uiteraard ‘Eeuwige Roem’! 
Bovendien worden de drie beste 
teams verrast met klinkende prijzen 
en voor het op-één-na-laatste team 
als troost een proostprijs!

Inschrijven
Inschrijven is nu al mogelijk in ‘t Pro-
athuus aan de Lindeseweg 23 in Vor-
den, via internet info@proathuusvor-
den.nl of telefonisch (0575) 556421. 
Van tevoren een tafel reserveren is 
aan te raden. Inloop vanaf 20.00 uur. 
Aanvang quiz 20.30 uur. Van harte 
welkom in Café ‘t Proathuus!

   

Radio Ideaal brengt 
verhalen Smeitink

Zelhem - Radio Ideaal heeft ook een 
dialectprogramma: Ideaal Dialect, 
elke zondag van 11.00 tot 12.00 uur. 
De komende zondagen 1 en 8 maart 
staat Ideaal Dialect in het teken van 
de verhalen van de Achterhoekse 
schrijver Willem Smeitink.

Gerbert Abbink van Radio Ideaal: “Wij 
worden goed beluisterd in de hele 
gemeente Bronckhorst. Onze pro-
gramma’s zijn deels live. We brengen 
de hele dag door nieuws, lekkere mu-
ziek, lokale informatie, interviews met 
regionale bekendheden en nog veel 
meer. Elke zondagochtend besteden 
we aandacht aan dialectliteratuur en 
dialectmuziek. Dat programma Ideaal 
Direct wordt heel goed beluisterd, dat 
merken we elke week weer.”

Op zondagen 1 en 8 maart besteedt 
Ideaal Direct aandacht aan de verha-
len van de Achterhoekse schrijver Wil-
lem Smeitink. Kortgeleden verscheen 
een verhalenbundel met Smeitinks 
beste verhalen: ‘t Huus an ‘t Wegjen 
zonder Name. Dochter Marjan Smei-
tink leest op 1 en 8 maart een aantal 
verhalen voor.
“Toen mijn vader wegens blindheid 
zelf al niet meer kon lezen, luisterde 
hij graag naar dialectverhalen en -ge-
dichten van collega-dialectschrijvers. 
Mooi dat zijn verhalen nu ook bij Ra-
dio Ideaal worden uitgezonden.”

Zoals elke maand is er ook in maart 
een prijsvraag bij Ideaal Direct. De 
winnaar van zondag 29 maart krijgt de 
verhalenbundel van Willem Smeitink 
thuisgestuurd.

Hengelo -Op 14 februari stak Groen-
Links inwoners van Bronckhorst 
een hart onder de riem als dank 
voor hun inzet voor een zorgzaam, 
werkzaam en duurzaam Bronck-
horst.

Toon en Petra, dierenopvang Noach 
in Halle, zetten zich al dertig jaar vrij-
willig in voor dieren in nood. Zij wa-
ren verrast met het valentijnsbezoek 
van GroenLinks. 

Ook de familie Maatman (biologische 
Pluktuin Kruudhof ), Theo Wagenaar 
(Duurzaam onderdak), Marchien 
Oosterhuis (Stichting Kunst en cul-
tuur), Eric van Veluwen (bio-kok, in-
spirator), Dolf Pasman (waterkracht-
installaties en duurzame energie), 
Franke Remerie (Gelderveste, kind-
gericht onderwijs) en Ria Fokkink (bi-
ologische geitenboerderij) ontvingen 
een valentijnskaart voor hun inzet 
voor Bronckhorst.Toon en Petra van Noach waren blij verrast met het bedankje van GroenLinks. 

GroenLinks deelt Valentijnskaarten uit

Ruurlo - Lusanne Klein Kranenbarg 
bestiert nu bijna vier jaar Lusanne 
Lingerie aan de Dorpsstraat 4 in 
Ruurlo. Na de overname van de win-
kel in 2011 heeft zij wat kleine ver-
beteringen in de winkel uitgevoerd, 
maar nu was het tijd voor een grote-
re verbouwing. “Als we dan toch de 
boel flink moeten aanpakken heb ik 
ook gekeken of een verhuizing naar 
een andere locatie mogelijk was”, zo 
vroeg Lusanne Klein Kranenbarg 
zich hardop af. Daarbij is uiteinde-
lijk gekozen voor het pand aan de 
Dorpsstraat 64 gelegen tussen Teu-
nissen Mode en Keurslager Kuenen 
en tegenover Obbink en de Schoe-
nenwinkel: hartje Ruurlo.

In het nieuwe pand hoopt Lusanne 
Klein Kranenbarg weer klaar te zijn 
voor de toekomst en hier nog vele 
jaren vooruit te kunnen. Qua grootte 
van het winkeloppervlak is er geen 
verandering. Wel is de indeling prak-
tischer en zijn er meer paskamers 
beschikbaar. Nu ook de badmode 
van Prima Donna Swim, Beachlife en 
de chloorbestendige badkleding van 
Tweka in het assortiment zijn opge-
nomen is er ruimte om deze ook te 
presenteren. Bij Lusanne Lingerie 
kunnen zowel vrouwen als mannen, 
meisjes en jongens terecht voor on-
dermode. Voor vrouwen en mannen 
zit de nachtmode en met ingang van 
het nieuwe zomerseizoen ook de bad-
mode in het assortiment. Daarnaast is 
er een uitgebreide collectie beenmo-
de van Oroblu en blijven in de nieu-
we winkel ook de fournituren ver-

krijgbaar. In de afgelopen jaren heeft 
Lusanne Klein Kranenbarg ervaren 
dat persoonlijke aandacht en advies 
voor de klanten erg belangrijk is. Haar 
doel is dat klanten met een gevoel van 
‘geslaagd te zijn’ de deur uit gaan. Als 

er iets besteld moet worden dan is dat 
geen probleem en is het meestal bin-
nen enkele dagen beschikbaar in de 
winkel.

Afscheid
Anja Lievestro van Swift Hairfashion 
nam zaterdag met pijn in haar hart af-
scheid van haar ‘buurvrouw’ Lusanne 
Klein Kranenbarg (rechts).De nieuwe 
winkel is geopend vanaf dinsdag 3 
maart. Er ligt een attentie voor de 
klanten klaar zolang de voorraad 
strekt.

Anja Lievestro nam afscheid van ‘buurvrouw’ Lusanne Klein Kranenbarg (r).

Lusanne Lingerie verhuist van Dorpsstraat 
4 naar Dorpsstraat 64 in Ruurlo

Borculo - De Boekenweek Ach-
terhoek en Liemers wordt dit jaar 
alweer voor de zeventiende keer 
georganiseerd. Deze week is een 
initiatief van de Dialectkring Ach-
terhook en Liemers, de Vrienden 
van de Streektaal Lochem e.o. en 
het Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers. De organisatie beoogt met 
de Boekenweek extra belangstelling 
te wekken voor streekboeken en 
streektaal. 

Bij de Boekenweek Achterhoek en 
Liemers hoort zoals altijd een boe-
kenweekgeschenk. Deze uitgave is ge-
titeld Flonkergood. Eind 2014 is een 
schrijfwedstrijd georganiseerd en de 
beste inzendingen zijn in deze edi-
tie van Flonkergood opgenomen. Bij 
aanschaf van een streekboek tijdens 
de Boekenweek ontvangt men in de 
deelnemende boekenhandels Flon-

kergood gratis. Onderdeel van deze 
week is de verkiezing van Het Beste 
Boek Achterhoek en Liemers 2014. De 
selectiecommissie heeft uit zo’n ze-
ventig streekboeken uit 2014, een lijst 
met twintig titels voorgeselecteerd. 
De vakjury heeft hier uiteindelijk haar 
keuze heeft bepaald en vijf boeken 

heeft genomineerd: Tante Rikie’s on-
mundige verhalenboek, uitgave Feest-
fabriek, Alles Komt Goed BV; Veran-
derend Winterswijks landschap, fo-
toboek met foto’s van Hans Hendriks 

en teksten van Frans Tolsma, Isadora 
Duncan; Het verhaal rond haar ver-
blijf in Lochem, Eddy ter Braak; Een 
helen troost, gedichtenbundel, Netty 
Hengeveld en Innovatieve onderne-
mingen in de Achterhoek, uitgave van 
Achterhoek Magazine.

Zaterdagmiddag 7 maart begint de 
Boekenweek, wordt Flonkergood ge-
presenteerd en worden een aantal 
auteurs van Flonkergood voorgesteld 
en wordt de prijs voor Het Beste Boek 
uitgereikt. De auteurs/samenstellers 
krijgen de gelegenheid om iets over 
hun genomineerde publicatie te ver-
tellen en de jury zal haar keuze toe-
lichten. 
U bent deze dag van harte welkom in 
Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurlo-
seweg 51 in Borculo. Aanvang 14.00 
uur. Toegangsprijs 5 euro (inclusief 2 
consumpties).

De Achterhoekse boekenweek in het teken 
van ‘Streekboeken en streektaal’

Meer praktische 
indeling en er zijn 
meer paskamers

Belangstelling 
voor streekboeken 
en streektaal
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Wo. 3, do 4 en vr. 5 juni 2015 
aan de Ruurloseweg, hoek Petersdijk in Zelhem

Anja Lievestro nam afscheid van ‘buurvrouw’ Lusanne Klein Kranenbarg (r).
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Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden



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.

Hovenier m/v
 
Heb je een rijbewijs BE en affiniteit met 
groen onderhoud en aanleg?
 
Functieomschrijving
Vanaf eind maart, begin april zoeken wij voor 
onze opdrachtgever een hovenier. Het is belang-
rijk dat je zelfstandig kunt werken, aangezien je 
veel vrijheid krijgt. Je komt veel in contact met 
particulieren, waarbij er van je wordt verwacht 
dat je netjes en correct werkt.
 
 

Accountmanager Benelux m/v
 
Heb jij een technische achtergrond en een 
aantal jaren ervaring als accountmanager?
 
Functieomschrijving
In de functie van Accountmanager ben je ver-
antwoordelijk voor het realiseren van verkoop-
doelstellingen in de Benelux voor technische 
producten voor de industrie. Je adviseert klan-
ten op het gebied van producttoepassing, kwa-
liteit en service. Tevens verzorg je producttrai-
ningen voor collega’s en dealers. Het is dan ook 
van belang dat je over gedegen technische ken-
nis beschikt. Je werkt op basis van persoonlijke 
doelstellingen en treft de nodige maatregelen 
om je doelstellingen te behalen. Daarnaast ben 
je verantwoordelijk voor een juiste en tijdige 
rapportage.
 
 

Werkvoorbereider/Tekenaar m/v
 
Wil jij werken in de staalplaat verwerking in 
het zwaardere segment?
 
Functieomschrijving
In de functie van werkvoorbereider/tekenaar 
ben je verantwoordelijk voor diverse werkzaam-
heden, waarbij de nadruk ligt op werkvoorberei-
ding en tekenwerk. Je ontvangt veelal tekening 
van de klant en past deze aan op detail. Je 
vertaalt 2D tekening zo dat de productieafdeling 
er mee aan het werk kan. Ook klantcontact is 
een belangrijk onderdeel van je functie, waarbij 
je echt meedenkt met de klant. Daar het gaat 
om een jong en groeiend bedrijf wordt er ook 
van de nieuwe medewerker verwacht dat deze 
een deel administratie op zich gaat nemen als 
orderverwerking en certificatenregistratie. Ook 
kan het voorkomen dat men bij drukte bijspringt 
in de productie. De eerste periode komt dit wat 
vaker voor, om zo ook het werkproces van de 
organisatie eigen te maken.
 
 

Webontwikkelaar m/v
 
Heb jij een passie voor webontwikkeling en 
wil jij werken binnen een enthousiast team 
van specialisten?
 
Functieomschrijving
In de functie van webontwikkelaar ben je werk-
zaam binnen een enthousiast multidisciplinair 
team van onder andere vormgevers, designers 
en programmeurs. Allemaal met een gedeel-
de passie voor mooie internetconcepten. Als 
webontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen van websites, alsmede het 
optimaliseren en onderhouden hiervan. Je ver-
taalt concrete functionele wensen naar de juiste 
technische oplossingen en je voorziet klanten 
van professioneel advies. Enkele kernwoorden 
die jou omschrijven zijn: enthousiast, leergierig, 
creatief en plezier hebben in je werk.
 
 

Inkoper m/v
 
Sta jij stevig in je schoenen als 
inkoper en ben je technisch 
commercieel ingesteld?
 
Functieomschrijving
In de functie van Inkoper ben je 
verantwoordelijk voor het tijdig 
beschikbaar hebben van de in te 
kopen goederen voor het produc-
tieproces. Het gaat met name om 
technische goederen, technische 
affiniteit is in deze functie dan ook 
zeer  belangrijk. Daarnaast voer je 

WERKVOORBEREIDER | VIO1352295
AALTEN - FULLTIME

OMSCHRIJVING
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de productie-
planning, materiaal bestellingen en het plannen van ploe-
gen en overwerk. Tevens ga je bezig met een stuk proces 
optimalisatie met als doel het verbeteren en versnellen van 
de productielijnen. In eerste instantie is de functie voor 
zes maanden.

FUNCTIE CRITERIA
• Afgeronde MTS of HTS opleiding;
• Je kunt goed met het MS Office pakket overweg, voorna-

melijk Excel;
• Ervaring met het verbeteren van processen.

KANTER
WINTERSWIJK – FULLTIME

OMSCHRIJVING
Je hebt ervaring met het bedienen van een kantbank. In 
deze functie hoef je de kantbank niet te programmeren. 
We zoeken iemand die ervaring heeft met het bedienen 
van een kantbank

FUNCTIE CRITERIA
• MTS WTB of vergelijkbaar;
• Enige jaren ervaring in soortgelijke functie;
• Werken in dagdienst/ploegen.

MEDEWERKER CLIENT SERVICE 
CENTER EXPORT | VIO1354178
ACHTERHOEK - FULLTIME

OMSCHRIJVING
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het onder-
steunen van de activiteiten rondom Sales processen voor 
de overzeese gebieden. Je houd je bezig met schriftelijke 
en telefonische communicatie en de order intake van 
Australische klanten. Ook beheer en registreer je de prijs, 
contract- en artikelgegevens van de klanten. Tevens ben 
je verantwoordelijk voor het verzorgen van exportdocu-
menten, legalisatie van documenten en het verzenden van 
documenten en ben je het aanspreekpunt voor de klanten. 
In deze functie ben je de coördinator voor de transporten 
richting de klant. 

FUNCTIE CRITERIA
• MBO+ / HBO werk- en denk niveau;
• Je beheerst de Engelse taal zowel mondeling als schrifte-

lijk;
• Beheersing van meerdere vreemde talen is een pre;
• 2-5 jaar werkervaring in een commerciële werkomgeving.

ELEKTRO MONTEUR BUITENDIENST 
MACHINES | VIO1349433
AALTEN - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Het betreft een technische functie die gericht is op het 
op locatie repareren van machines en daarnaast op de 
opbouw van in componenten aangeleverde machines. Je 
bouwt aangeleverde machines op volgens de gebruiks-
aanwijzing en de opdrachtbon, je verzorgt de afbouw van 
de machines zodat deze afleveringsgereed zijn, je geeft 
instructie aan toekomstige gebruikers van de machines, je 
analyseert storingen van machines en verzorgt de reparatie 
hiervan, je voert de opbouw- en reparatiewerkzaamheden 
veelal op locatie uit, je bent verantwoordelijk voor het goed 
gebruik en dagelijks onderhoud van ter beschikking ge-
stelde auto’s, machines, gereedschappen en hulpmiddelen 
en tot slot ben je verantwoordelijk voor de bewaking en 
registratie van tijd en onderdelenverbruik. Je werkweek 
bestaat uit 4 dagen van 10 uur;

FUNCTIE CRITERIA
• Minimaal een afgeronde MTS opleiding niveau 4;
• Je hebt kennis van mechanica, hydrauliek, pneumatiek 

en (basis) elektronica.

COMMERCIEEL TECHNISCH MEDE-
WERKER | VMK1354423
DOETINCHEM - FULLTIME

OMSCHRIJVING
Als commercieel technisch medewerker ben je verant-
woordelijk voor het leggen en onderhouden van contacten 
met bestaande en nieuwe klanten en signaleren van kansen 
en mogelijkheden, het meedenken in de behoefte of pro-
bleem van de klant en het maken van een vertaalslag naar 
de technische (on)mogelijkheden voor de producten om 
hier een oplossing voor te vinden, het voeren van diverse 
correspondentie met bestaande en nieuwe klanten, het 
fungeren als aanspreekpunt, het opstellen van offertes, 
calculaties en orderbevestigingen, indien nodig het maken 
van een lay-out (3D) en het incidenteel bezoeken van klan-
ten om offertes te bespreken, te adviseren of om maten 
te nemen van bestaande installaties en/of gebouwen ten 
behoeve van het maken van een lay-out. 

• Afgeronde commerciële HBO opleiding;
• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duit-

se taal, Frans is een pre;
• Ervaring met het Office pakket, specifiek met Word en 

Excel;
• Je bent communicatief vaardig.

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Zutphen 
wij per direct op zoek naar een fulltime:

ELEKTROMONTEUR | VIO1354148

Voor onze opdrachtgever in de omgeving Zutphen zijn wij 
op zoek naar een (storings-) monteur E/PLC. Het betreft 
een binnendienst functie binnen de TD. Als (storings-) 
monteur Electro ben je mede verantwoordelijk voor de 
continuïteit van het productieproces door het bieden van 
technisch advies en ondersteuning. De volgende werk-
zaamheden behoren onder andere tot je takenpakket: het 
uitvoeren van onderhoud aan het productieapparaat, het 
analyseren en oplossen van alle voorkomende storingen 
op Electro werktuigbouwkundig en PLC gebied en het, 
indien nodig, aanbrengen van noodoplossingen zodat 
de productie door kan draaien en het bijhouden van een 
gedegen werkadministratie. Als storingsmonteur E / PLC 
werk je in dagdienst. Je bent bereid om in ploegendienst 
te werken (3 of 5 ploegen). Als het productieproces pro-
bleemloos draait zul jij je in de werkplaats bezig houden 
met revisies, modificaties en verbeterprojecten.

Voor deze functie zoeken wij iemand die beschikt over een 
afgeronde MTS opleiding op niveau 4, bij voorkeur in de 
richting Elektrotechniek of WTB. Je hebt meerdere jaren 
relevante werkervaring als elektromonteur in een productie 
omgeving en hebt goede kennis van hydrauliek, pneuma-
tiek en van PLC besturingssystemen. Je hebt een goede 
beheersing van de Nederlandse taal.  Tevens ben je bereid 
tot het draaien van consignatie diensten.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: i.olivier@
europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers en verschijnt in een 
oplage van 4.500 exemplaren 
in: Vorden, Kranenburg, 
Wichmond, Vierakker, Linde, 
Medler, Wildenborch, Delden.

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactAchterhoek
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme opgaven 
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te halen 
bij het kantoor van opgave bij Weevers. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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 af-
wijken, kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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:
28 febr.-1 maart: G.W.Jelsma/Ruskamp, Lochem, 0573-
251870. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangift e kunt u een afspraak maken. 
Aangift e doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt 
u bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 
112. Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. 
over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen 
de bebouwde kom (dus niet de drukriolering in het buiten-
gebied). Bel tijdens de openingstijden het gemeentehuis, 
tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven via www.
bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 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 eerst-volgende werkdag, ons 
calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek - Brummen. Wij zijn 24 uur per dag, 
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: kraam-
zorg 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 zieken-
huis). Geopend ma t/m vrij van 9.00-17.30 uur, za 10.00-
13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand tele-
foonnr. bellen of kijken op www.sensire.nl

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

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en 
verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereik-
baar.

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag 
een verpleegkundige 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 mo-
gelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openingstijden 
vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB  Vorden, tel (0575) 55 34 05. Voor 
alle activiteiten en curssusen. De inloop- en spreekuurtij-
den zijn van dinsdag t/m donderdag van 9.00 – 11.00 uur.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink, 
w.gotink@welzijnvorden.nl. 
Informatie: info@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 risicovoe-
ten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen 
Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 
Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. Voor meer 
info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag t/m 
donderdag: 10.00-16.00 uur. Vrijdag: 9.00-16.00 uur (i.v.m. 
de weekmarkt).  Zaterdag: 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en work-
shops, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behande-
ling, 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. Afgift e aan de Gietelinkdijk 4 te 
Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van 
Bronckhorst. Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-
19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek. Tel. 06-83039005

Kerkdiensten
Zondag 1 maart:
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk: 
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 1 maart: 
10.00 uur: Naar Steenderen.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 februari: 
17.00 uur: Woord- en Communieviering,
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker.
Zondag 1 maart:
10.00 uur: Woorddienst, vg. Werkgroep.

R.K. kerk Vorden
Zondag 1 maart: 
9.30 uur: Woord- en Communieviering, vg. Werkgroep.

 Goud & Zilver reparaties. Atelier 
Henk Eggersman, Burg. Gallees-
traat 8, Vorden
0575-550725.

  Ernst Daniël Smid in De Uitda-
ging met Thijs Borsten en Erminia 
Cordoba op 28 feb. in Kulturhus 
Ruurlo om 20.00 u. Kaarten à € 
20.00 via www.kunstkringruurlo.
nl

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

      27 mrt 20:00u. Kulturhus. KRATO 
speelt de klucht ‘Extra hulp op de 
eerste hulp’ Volw: € 5,- kind.tm 12: 
€ 2,50

      Gezocht: kleine woning, 1 persoon 
(huur). Liefst in groene omgeving 
van Vorden. Tel.: (06) 33 81 69 53.

  Te koop gevraagd: antiek, curi-
osa en alles wat verzameld wordt. 
Ook complete inboedels. Verza-
melhuis Warnsveld, Rijksstraat-
weg 35, (0575) 52 29 19.

      Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden kunt u 
elke ochtend (behalve zondags en 
‘s-maandags) van 09.00 tot 12.00 
uur en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 
terecht voor een groot 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.

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

      Repair Café. Zaterdag 14 Maart. 
10.00 - 12.00 uur. Kulturhus Vor-
den

  VLOOIENMARKT ZELHEM ZON.15 
MRT.10-17 U. SPORTHAL DE POL 
Vincent van Goghstraat 72.Info 
Kr.Huur 0639108152 www.animo-
markten.n       l.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

VANAF NU:
MERKMEUBELEN

VOOR 
OUTLETPRIJZEN

 
Vraag naar de voorwaarden.

Maandaanbieding FEBRUARI

25 febr. t/m 3 maart. 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 25 febr. Champignonsoep / Varkensmedaillons met stroganoff 
saus, aardappelkroketten en groente

Donderdag 26 febr. ½ Gegrild haantje met frieten, appelmoes en rauwkost-
 salade / Tiramisu
Vrĳdag 27 febr. Mosterdsoep / Pangasiusfilet met pesto saus, pasta 

en rauwkostsalade
Zaterdag 28 febr. Spareribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade 

Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)
Maandag 2 maart Gesloten
Dinsdag 3 maart Wiener schnitzel met aardappelen en groenten/
 Ĳs met slagroom

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

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

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

Dagmenu’s

VLOOIENMARKT ZELHEM ZON.15 MRT.10-17 U. 
SPORTHAL  DE POL Vincent van Goghstraat 72.  
Info Kr.Huur 0639108152 www.animo-markten.nl

Reageren op een artikel?

www.contact.nl



Denk met ons mee over uw eigen huis, straat of 
dorp. Of over producten en diensten. Dat kan 
via uw huurdersvereniging of onze Facebook 
pagina. U kunt zich ook aanmelden voor het 
digitale klantenpanel. U krijgt dan maximaal 
vier keer per jaar per e-mail een uitnodiging 
om een enquête in te vullen over actuele 
thema’s. Ga naar www.prowonen.nl, log in 
op MijnProwonen en schrijft u zich in!

Persoonlijke aandacht in De Wehme
De Wheme in Vorden wordt ingrijpend veranderd. Dat betekent 

nogal wat voor de voornamelijk oudere bewoners. Er worden 

woningen gesloopt, gebouwd en gerenoveerd. Ook ontmoetings-

ruimten veranderen. Samen met Sensire zorgen we er voor dat 

de bewoners zo goed mogelijk worden geïnformeerd en begeleid. 

Dit doen we zoveel mogelijk persoonlijk met de bewoners en hun 

familie te praten en anders via nieuwsbrieven of bijeenkomsten.

’t Steenpark overwintert
Buurtvereniging ’t Steenpark uit Zelhem komt elke 

eerste zaterdag van december bijeen om een kerst-

boom in het plantsoen te plaatsen. Ook wordt er een 

strooiplan opgesteld voor de woningen in de buurt. 

Vooral voor de wat oudere mensen in de straat is 

deze hulp van de buren heel erg fi jn!

Bewoners 
zorgen samen 
voor minder 
energieverbruik
In appartementencomplexen 

zijn veel algemene ruimtes, 

zoals galerijen en een 

centrale hal. In deze ruimtes 

brandt licht, vaak is er een 

lift aanwezig en/of een 

parkeergarage. Hoe zorgen 

we samen voor een lager 

elektraverbruik in deze 

ruimtes? 

Bewoners van de Meinders-

hof in Hengelo hebben mee-

gedacht over de oplossing. 

Via een schriftelijke vragen-

lijst konden zij ideeën aan 

ons kwijt. Als bewoners we-

ten zij precies wat we kunnen 

besparen. In 2015 gaan we 

met de ideeën aan de slag!

De Smidse in Vorden leeft!
In 2014 hebben we met de bewonerscommissie van de Smidse om 

tafel gezeten om de leefbaarheid in en rond hun appartementen-

gebouw te bespreken. De aandacht gaat uit naar de ingang, 

ontmoetingsruimte, verlichting en het parkeren. Bewoners gaven 

aan dat zij nog iets in hun gemeenschappelijk tuin missen. Met 

behulp van Buurtsupport is er een picknickbank geplaatst, waar 

bewoners samen lekker buiten kunnen zitten.

Geld voor uw buurt? Vraag het aan!
ProWonen steunt met Buurtsupport graag uw initiatief om de 

leefbaarheid en de saamhorigheid in uw buurt te verbeteren. In 

november hebben we via mijnprowonen.nl huurders gevraagd wat 

zij van Buurtsupport vinden.

Gelukkig vindt men Buurtsupport een goed initiatief. We gaan 

er dan ook zeker mee door! We gaan het meer promoten in de 

dorpen waar we minder aanvragen krijgen. Bijvoorbeeld door het 

delen van ervaringen om misschien ú wel te inspireren. Vraag ook 

buurtsupport aan op www.prowonen.nl!

Nu nog makkelijker 
een huurwoning vinden
Op www.thuisindeachterhoek.nl staat het grootste woningaanbod 

van de Achterhoek. Al weer een jaar geleden hebben we bijna 

14.000 mensen gevraagd wat zij van deze website vinden. Door 

hun antwoorden hebben we heel wat verbeterd. Zo is informatie 

makkelijker te vinden en sneller te lezen. Ook hebben we de 

mobiele website (als u via uw smartphone de website bezoekt) 

aangepast; plattegronden zijn er nu te zien en u kunt nu nog 

makkelijker zoeken in één of enkele plaatsen. 

Ontvangt u tipberichten, dan ziet u direct de juiste 

advertentie. Bij de woningadvertenties staat nu 

meer informatie en er zijn meer foto’s en

plattegronden. Heeft u een verbeterpunt? 

Tips zijn altijd welkom!

Gezelligheid in Hengelo
In Hengelo zijn er verschillende leuke initiatieven waarbij bewoners 

elkaar weten te vinden en daarmee de onderlinge samenhang 

vergroten. Zo organiseert bewonerscommissie ’t Olde Rusthuus 

van de Kastanjelaan spelletjes-

avonden en stamppotbuffetten. 

Bewoners van de buurt Sarinkkamp/

Kerkekamp houden samen de 

grasveldjes in hun buurt schoon. 

Ook houden ze eens per jaar een 

buurtfeest, waar door de bijdrage 

van ProWonen ook de minder 

fi nancieel daadkrachtige bewoners 

kunnen komen. Aan de andere kant 

van het Sarinkkamp viert de buurt al 

vier jaar samen Burendag.

www.prowonen.nl

DENK
OOK 

MEE!

Vele handen 
maken licht werk 
in Halle
In Halle hebben de bewoners 

van de Haverstraat samen het 

achterpad opgeruimd. Het 

initiatief is met Buurtsupport 

ondersteund. Na afl oop van 

de activiteit genoten de be-

woners van een welverdiend 

hapje en drankje. 


