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Deze week:

PCOB afdeling 
benoemt nieuwe 
penningmeester

Folkloristisch 
Dansen in 
Wichmond

Speedo Jaargang 
wedstrijden
te Leiden

Jelte Brandenburg 
met groot hart 
voor de ANBO

Vereniging 
beschikt over 
archiefruimte

Lentetocht voor 
toerfietsers

Dinsdag 5 maart 2013
74e jaargang no. 52

En daar had de 
stralende vor-
stin zichtbaar 
veel belangstel-
ling voor. Ze 
zat op de eer-
ste rang bij de 
forumdiscussie 
met een terug- en vooruitblik op het 
nut en belang van een plattelandsver-
eniging en hoorde een prachtig lied 
over de Achterhoek uit de gouden 
keel van Voice Kids winnares 2013 
Laura van Kaam uit Dinxperlo. Later 
overhandigde PJG-voorzitter Robert 
ter Maat haar de schaar om de ten-
toonstelling ‘100 jaar vrijwillig jonge-

renwerk op het Gelderse platteland’ 
te openen. 
Een dag die de PJG-leden en vele Tol-
dijkers nooit meer zullen vergeten.

Voor de foto’s en een video-
reportage, ga naar Contact.nl
Verderop in deze krant meer over het 
bezoek van koningin Beatrix aan Toldijk

Belangstellende koningin Beatrix bezorgt PJG 
en Toldijk een onvergetelijke dag
Toldijk - ‘Oranje boven, oranje 
boven’, klonk het vrijdag 1 maart 
enthousiast uit de kelen van van 
de Toldijkers die zich bij Den 
Bremer hadden opgesteld om 
koningin Beatrix te begroeten. 
Natuurlijk stond de majesteit na-
drukkelijk in de belangstelling 
van de toeschouwers en massaal 
toegestroomde pers, maar het 
draaide deze dag vooral om de 
jubilerende Plattelands Jongeren 
Gelderland.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

In de dorpen ontmoeten zij in elk 
dorp twee leuke vrijgezelle mannen 
waar ze uitgebreid kennis mee kun-
nen maken tijdens diverse dates in 
het dorp zelf.  Eén van de dorpen 
waar de bus stop is Vorden: op za-
terdag 9 maart stappen de dames uit 
op de parkeerplaats tegenover hotel 
Bakker. Na een feestelijke ontvangst 
worden de Vordense vrijgezelle man-
nen voorgesteld en vertrekt het ge-
zelschap per bus naar kasteel Vorden 
om te speeddaten. Gedurende drie 
dagen krijgen ze uitgebreid de kans 
om elkaar te leren kennen tijdens ac-
tiviteiten op mooie plekjes in Vorden. 
Daarna moet er een keuze worden ge-
maakt: rijden ze verder met de bus 

of blijven ze bij hun nieuwe vlam? 
Kom de dames verwelkomen! Wilt u
ook bij de aankomst van de bus zijn?
Kom dan zaterdag 9 maart om 14.15
uur naar de parkeerplaats tegenover
hotel Bakker!  De opname is in de ze-
vende aflevering te zien op BNN met
als uitzenddatum 13 mei 2013.

Opnames BNN programma ‘Stop in the name of love’ in Vorden!

Stadse dames op zoek naar 
vrijgezelle mannen
Vorden  - ‘Stop in the name of 
love’ is een nieuw tv programma 
van BNN, gepresenteerd door 
Nicolette Kluijver. In dit dating-
programma gaat BNN met een 
bus vol stadse vrouwen langs ver-
schillende dorpen in Nederland. 
Zij hebben in de stad de man van 
hun dromen niet kunnen vinden 
en hopen die nu daarbuiten wel 
te ontmoeten.

Agrarisch katern in weekblad contact
Verschijning week 12
Oplage : 33.200
Aanleveren: 8 maart 2013

Het katern verschijnt in week 12, een  
katern gericht op wat ondernemen is
in de agrarische sector. 
Maak gebruik van deze unieke 
gelegenheid om uw producten en 
diensten onder de aandacht te 
brengen.

Meer informatie en reserveren: 
Jan Marinissen of Dyanne Schiphorst, 
advertentie@contact.nl of 
tel. 0575 55 10 10.

ELWIKRA BV ZELHEM
OPEN HUIS 16 en 17 maart

van 11.00 tot 17.00 uur
Terrasoverkappingen, zonweringen,

zwembad overkappingen, rolluiken, e.d.
MET VEEL ACTIE AANBIEDINGEN!

Dr. Grashuisstraat 14 te Zelhem

Zondag 17 maart
KNMV ONK motocross

Cross circuit 
‘De Kappenbulten’

Wolfersveenweg 29
Halle

Zwemabonnement(en) voor ,,In de Dennen”?
Kijk in deze krant of bestel via: www.zwembad-indedennen.nl

ZW
EM-RECREATIEBAD 

VORDEN  

,,IN DE DENNEN’’



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
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 adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,24 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 

uur en 18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden 

afwijken, kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, 

B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks 

van 13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care 

(ICU): dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 

19.00-19.30 uur.

Tandarts
9 - 10 maart J.H.H. de Lange, Lochem (0573) 25 43 57. Voor 

wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, 

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

lantaarnpaal die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere 

gaten in de weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde 

kom. Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en 

het kan niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor 

spoed eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen 

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.

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

de volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

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

Administratief medewerker: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

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

Ouderenadviseur: Wilma Berns.

Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 

vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek 

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

E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

zo 17.00 - 18.00 uur.

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

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

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

Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Zelle).

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

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

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

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

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

Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag, woensdag 

en donderdag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. 

Zaterdag 10.00-14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

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

marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 

32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 

huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 10 maart 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Dorps-

kerk i.v.m. 25-jarig jubileum ds. Kool, ds. J. Kool en ds. F.W. 

Brandenbarg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 maart 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Dorps-

kerk i.v.m. 25-jarig jubileum ds. Kool, ds. J. Kool en ds. F.W. 

Brandenbarg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 10 maart 10.00 uur, ds. v.d. Brug, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 maart 9.30 uur, Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 maart 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 

m.m.v. Dameskoor.

Zondag 10 maart geen viering.

Weekenddiensten

Vlaai van de week
Zwitserse roomvlaai 
               6-8 pers. € 7,50

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Brood-chips per zak € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 5 t/m za. 16 maart

Aanbiedingen geldig t/m maandag 11 maart.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Kiwi’s 10 voor  € 2.49
Nieuwe oogst Nicola
aardappelen 2 kilo  € 2.49
Snijbonen heel 500 gram € 1.79
 gesneden 400 gram € 1.79
Zoete en sappige
navelsinaasappelen kilo  € 1.79
Onze huisgemaakte stamppot
raapstelen met GRATIS
gegaarde speklap p.p. € 6.98

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke

ochtend (behalve zondags en

‘s-maandags) van 09.00 tot

12.00 uur en daarnaast ook

nog dinsdag, donderdag- en

vrijdagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor meubels,

kleding, witgoed, elektronica,

huishoudelijke artikelen, boe-

ken enz.  Inbrengen van goed

verkoopbare artikelen kan tij-

dens openingstijden of d.m.v.

een telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen. Kijkt u ook

eens op onze website: www.

veilingcommissie.nl.

Gezocht: dames- en/of heren-

fietsen. Mag ook onderdelen.

Wij halen het gratis op. Tel.: 06

45 19 32 47.

Dagmenu’s 6 t/m 12 maart
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 6 maart
Bruine bonensoep / Huisgemaakte gehaktbal met jus, aardap-
pelpuree en rode kool

Donderdag 7 maart
Boeuf stroganoff met aardappelkroketten en rauwkostsalade / 
Bavarois met slagroom

Vrijdag 8 maart
Tomatensoep / Victoriabaars met zoet-zure saus, rijst en groente

Zaterdag 9 maart (alleen afhalen / bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom

Maandag 11 maart
Mosterdsoep / Kiprollade met gekookte aardappelen en groente

Dinsdag 12 maart
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room

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

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

Start to run, voorjaarsclinic.

Zaterdag 9 maart, natuurlijk

bij Runners Vorden: 0575-

552827. Aanvang 9.30 uur,

bij Sporthal ‘t Jebbink. www.

StarttoRun.nl Ik zie, je zater-

dag.

Postzegel tentoonstelling Ach-

terhoek, 8-9-10 maart in de

Pallandthal, Pallandstraat 4

in Varsselveld. www.deglobe-

achterhoek.nl.

Biedt zich aan: Hulp in de huis-

houding bij PGB / wit in omge-

ving Vorden. Tel. 553233.

scooter te koop!
Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!



Contactjes
vervolg

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

familieberichten
online opgeven:

Contactjes
vervolg

Weduwnaar, 60 jaar, sportief

en  financieël onafhankelijk

zoek een liefdevolle, zorgzame

vrouw voor een relatie. Br.o.nr.

323 Reacties naar Weevers

Grafimedia, Postbus 22, 7250

AA Vorden

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.Algemene 

leden-
vergadering

Huurdersvereniging HeVo
Leden van de huurdersvereniging HeVo (Hengelo en 
Vorden) worden hierbij uitgenodigd op woensdag 
27 maart 2013 om 19.30 uur in het Dorpscentrum/
Kulturhus, Raadhuisstraat 6 te Vorden voor de 
algemene ledenvergadering.

Agenda:
 1. Opening.

 2. Mededelingen.

 3. Notulen ledenvergadering 2012.

 4. Jaarverslag 2012.

 5. Financieel verslag 2012 en begroting 2013.

 6. Verslag kascontrolecommissie.

 7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.

 8. Bestuursverkiezing.

 9. Rondvraag.

 10. Sluiting.

De notulen/verslagen onder de agendapunten 3 en 4 

worden voor de vergadering uitgereikt, of op onze 

website in te zien. 

Bij agendapunt 8 zijn aftredend en door het bestuur her-

kiesbaar gesteld de heer Derk Nijenhuis, 2e secretaris. 

Aftredend en herkiesbaar gesteld de heer Jan ten Barge, 

secretaris en vice-voorzitter. Kandidaten kunnen tot 2 

dagen voor de vergadering worden aangemeld bij de 

voorzitter, per adres de Steege 7, 7251 CK Vorden.

Hierbij dient tevens te worden overlegd de bereidverkla-

ring van de kandidaat, voorzien van 10 handtekeningen 

van leden van HeVo.

Voor meer informatie zie onze website:

www.huurdershevo.nl

Bestuur Huurdersvereniging HeVo

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

Alleen op afspraak.

WOZ-waarde
te hoog?

Wij maken geheel

GRATIS
bezwaar voor u!

kijk op onze website of bel:

gerardwesselink.nl
0573-454027

T.k. Kindvriendelijke Shetland-

pony, 2 jr. met bles en stam-

boekpapier. + één eenjarige.

0575-452006 / 06 204 015

22.

 Deze zelfstandige huisschilder zit even zonder werk, en wil wel 

even voor wat minder werken. Tarief € 28,-- . 

Bel met 06-21586660 voor vrijblijvende offerte. 
Hartelijke groet, V. Koeslag
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KEURSLAGERTROTS

Runderriblap met gratis 
kruiden

500 gram 598

SPECIAL

Carpaccio van varkenshaas

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

150 g filet + 100 g 
boterhamworst

samen 298

KEURSLAGERKOOPJE

Kip reepjes
gemarineerd of naturel

500 gram 595

MAALTIJDIDEE

gebraden
Gehaktbal

per stuk 185
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

 
Je moet weten
    we zullen je niet vergeten

Thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving is rustig 
ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame pa en 
geweldige opa

Gerrit Beerning
Gerrit Jan

Vorden  Vorden
1 september 1934 27 februari 2013

 Vorden: Annie Beerning-Wullink

 Vorden: Hendrik-Jan en Jacintha
     Jordi
     Guido

 Groesbeek: Gerard en Marlon

Komvonderlaan 1
7251 AC Vorden

Gelegenheid ons te condoleren op dinsdag 5 maart 
van 19.30 - 20.00 uur in het crematorium  
De Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te 
nemen van Gerrit op woensdag 6 maart om  
12.00 uur in bovengenoemd crematorium.

Na afloop stellen wij het op prijs elkaar te  
ontmoeten in de koffiekamer.
Tevens is hier de gelegenheid tot condoleren.

Indien u geen uitnodiging mocht ontvangen, 
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Mooie grote bollen calla’s
(3 ogen of meer) per bol € 1,00
Primula’s € 1,00 per stuk

8 voor € 5,00
Voorjaarsbloemen € 2,50 per bos

3 bossen voor € 5,00
3 bossen bloemen of planten 

Iedere week voor maar € 5,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur

Volksdansen op dinsdagavond

ludgerusgebouw in wichmond

van 18.00 tot 19.30 uur inlich-

tingen tel. 0575 511245 zie

verder in dit blad.

Sieradenreparaties
Atelier Henk Eggersman

Burg. Galleestraat 8, Vorden
Tel. (0575) 55 07 25

PRAKTIJK NATUURGENEESWIJZEN

Kinesiologie & Homeopathie
Dhr. & mevr. van Grinsven

Meer dan 10 jaar praktijkervaring

Effectief bij vele klachten:

lichamelijk - emotioneel / chronisch - acuut

Stimuleert op een beproefde manier
het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kinesiologie: 0573-453604

Homeopathie: 0573-453554

Stationsstraat 12, Ruurlo
Website: praktijk-ruurlo.nl

E-mail: info@praktijk-ruurlo.nl

Erkend door zorgverzekeraars (aanvullend)

Lid V.N.T. en N.V.K.H.

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Studiekeuze lastig?

Bel 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Kringloop De Boedelhof

Enkweg 17b   Vorden

dinsdag t/m vrijdag van 10.00

tot 17.00 Zaterdag van 9.00

tot 16.00. laatste zaterdag

van de maand magazijn

verkoop. koffie en thee 1, -

www.deboedelhof.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Ervaren freelance secretaresse

heeft nog een aantal uur

beschikbaar voor uw privé- of

zakelijke typewerk. Tel.

0575-556830

Van 23 tot en met 27 maart in
de kern van Vorden

Huis aan huis inzameling van gebruikte
kleding en textiel door de VPGO

voor het paardrijden gehandicapten
Uw gebruikte kleding houdt onze
gehandicapte ruiters in het zadel!

U ontvangt een dezer dagen de inzamelzak.
Zak niet opgehaald of geen zak ontvangen?

Tel.: 0575-575464

Gastouder aangeboden in

Vorden.Flexibele, l ieve,34

jarige gastouder heeft weer

plaatsen vrij!Bel gerust voor

meer info.06-13386085

Start to run, voorjaarsclinic.

Zaterdag 9 maart, natuurlijk

bij Runners Vorden: 0575-

552827. Aanvang 9.30 uur,

bij Sporthal ‘t Jebbink. www.

StarttoRun.nl Ik zie, je zater-

dag.

‘Want hemelsbreed zijn we maar
een ademtocht van elkaar’

Dit is de laatste regel van het gedicht
dat ze voor ons achter liet.

Bedankt voor ieder woord en elk gebaar,
het medeleven, de brieven en kaarten,
na het overlijden op 13 januari van
onze moeder, oma en overgrootmoeder

Gerritje Wasseveld-Engbers

Dank, dat u er voor haar en ons wilde zijn.
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Nieuws over zwemseizoen 2013
Zwemmen in Vorden

Terwijl de sneeuw nog uit de hemel komt beginnen de eerste 
werkzaamheden alweer op het zwembad. Een jaar van voorbe-
reiding op de toekomst!
In een tijd dat “Social media” hot topic is, kunnen ook wij niet 
achter blijven. Dus een nieuwe website, nog sneller aangepaste 
openingstijden op de site en via facebook, verschillende nieuws-
brieven, online abonnementen aanvragen en verlengen etc. Al-
les om jullie nog sneller en beter te kunnen informeren!
Ook zullen we jullie informeren over de toekomst van het zwem-
bad. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een degelijk plan 
om iedereen van heerlijk helder zwemwater te kunnen blijven 
voorzien! Maar dat kunnen we niet alleen. Een sterke achterban 
is dan ook noodzakelijk! 
Dus steun ons met een abonnement, wordt “Vrienden van het 
zwembad” of kom ons zelfs een handje helpen met de voorbe-
reidingen! 

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van abon-
nementen met voorverkoop korting, de mogelijkheden voor het 
volgen van zwemles en alvast de data van verschillende leuke 
activiteiten voor deze zomer. 

Mede namens alle badjuffen, badmeesters en het stichtingsbe-
stuur, heet ik u op 28 april vanaf 12:00 uur weer van harte wel-
kom bij Zwembad “In de Dennen”.

Timme Koster
Bedrijfsleider zwembad In de Dennen

VRIJWILLIGERS
In en om het zwembad is altijd veel werk te doen, met zijn allen 
zorgen we er voor dat het zwembad op tijd schoon is en klaar 
voor het seizoen! Gelukkig hebben we altijd hulp van een paar 
extra handjes! Heeft ook u door de week een paar uurtjes over? 
We kunnen uw hulp graag gebruiken!

W o r d t  u  o o k 
“ V r i e n d e n  v a n  h e t  z w e m b a d ”  ?

De “Vrienden van het zwembad” zijn mensen die het zwembad 
een warm hart toedragen en helpen met een donatie. 
Door de extra bijdrage van de “Vrienden”  van afgelopen jaar 
kunnen we nu het eerste zonnepaneel aanschaffen. Een enorme 
bijdrage in ons streven naar een energieneutraal zwembad. Bo-
vendien houden we u extra op de hoogte over hoe het met het 
zwembad gaat en vragen om advies over de dagelijkse gang van 
zaken! Wilt u een “vriend” van het zwembad worden, dan vra-
gen wij u om een donatie van € 50,-
Mocht u zich aansluiten bij de “Vrienden van het zwembad” 
dan vragen we u vast 28 april 11:00 uur in de agenda te zetten 
voor een rondleiding! (Let op de reguliere opening is pas om 
12:00 uur)
Helpt u ons en denkt u met ons mee?

B e l a n g r i j k e  d a t a
Opening zwembad: zondag 28 april 
Sluiting zwembad: zondag 8 september

Start zwemlessen: Donderdag 2 mei

OPENINGSTIJDEN:
maandag  13.00 – 20.00 u.
dinsdag t/m vrijdag 07.00 – 20.00 u.
zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 u.

Koninginnendag gesloten. 
Hemelvaartsdag (3 mei) en 2e Pinksterdag (20 mei) is het bad 
open als op zondag. 
Bij bijzonder mooi weer zijn er aangepaste openingstijden die op 
onze website, bij het bad en via facebook aangekondigd.

A a n v r a g e n  a b o n n e m e n t e n
Voor komend seizoen hebben we een nieuw abonnementen 
 systeem. Zowel nieuwe abonnementhouders als onze trouwe 
klanten krijgen (weer) eenmalig een nieuw pasje waarmee u toe-
gang heeft tot het zwembad. Deze pas kunt u meerdere jaren 
gebruiken (bij verlies zijn wij genoodzaakt €5,- in rekening te 
brengen). Uw abonnement wordt ieder jaar opnieuw op uw pas 
gezet. Dit neemt ons een heleboel werk uit handen en zo wor-
den er niet onnodig veel pasjes gemaakt. 

(Let op! Elk gezinslid krijgt een eigen pasje).

U kunt op twee manieren een abonnement aanvragen:

www.zwembad-indedennen.nl te gaan en daar een profiel aan 
te maken. U moet hier uw gegevens invoeren en voor de abon-
nementen een pasfoto uploaden. Hierna komt u in de nieuwe 
webshop waar u abonnementen kunt kopen en volgend jaar 
ook verlengen. U kunt daar tevens aangeven welke nieuws-
brieven u wilt ontvangen en zwemleskaarten kopen! 

te tekenen als machtiging en op te sturen naar  
 Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden.

ANDERE BUITENBADEN IN GEMEENTE BRONCKHORST
Met ons abonnement kan ook dit jaar weer in de ander buiten-
baden in de gemeente Bronckhorst gezwommen worden. 

A c t i v i t e i t e n
OPENING
Over de extra activiteiten die er georganiseerd worden op 28 
april hoort u binnenkort meer!

DISCO
Niet structureel, maar af en toe op vrijdag avond bij een beetje 
lekker weer een jongerendisco of misschien een filmavond op 
grootscherm. 

BUITENSPEELDAG 2013
Woensdag 12 juni, een landelijke dag om lekker buiten te spe-
len. Een zwembad vol met leuke kleine spelletjes.

DE 39STE ZWEM4DAAGSE 
(maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni)
De bekende banen zwemmen en een hele week vol leuke acti-
viteiten!

EXPEDITIE IN DE DENNEN (woensdag 24 juli)
De meest spectaculaire activiteitendag voor kinderen van de he-
le regio. Een dag vol klimmen en klauteren, dus neem behalve 
je zwemkleding ook je oude kleren mee.

D e  z w e m l e s 
Het is van groot belang dat kinderen goed kunnen zwemmen. In 
zwembadtermen noemen we dit zwemveilig. Wij noemen een kind 
zwemveilig als hij/zij de diploma’s A, B en C behaald heeft. 
Uw kind is bij ons welkom voor de zwemlessen voor het A diploma 
vanaf 4 jaar. Houdt u er wel rekening mee hoe ouder uw kind is hoe 
sneller hij/zij het traject zou kunnen doorlopen.

Zomer zwemles (nieuw ook 2x per week)
Vanaf begin mei geven we weer zwemles in het buitenbad. Voor het 
A diploma kan er dit seizoen gekozen worden voor een frequentie 
van zowel vier als twee keer per week. We geven natuurlijk geen 
garantie maar met vier keer per week is het goed mogelijk in één 
seizoen een diploma te behalen. Met twee keer per week heeft u na 
het seizoen de keuze om door te gaan voor de winterzwemles of het 
jaar er op terug te komen. De lessen voor de diploma’s B en C zijn 
twee keer per week en duren net als de lessen voor het A diploma 
een half uur.
 
Vakantie zwemles
Het begintraject van diploma A is vooral gericht op het watervrij 
maken van het kind. Dit noemen wij het voortraject. 

Bij de Vakantieles gaan we een begin maken met dit voortraject. Zo
heeft uw kind al een voorsprong als het na het seizoen wil beginnen
met de Winterzwemlessen of in 2014 gaat beginnen met de zwem-
lessen voor het diploma A. 
De lessen zijn twee keer per week en worden gegeven vanaf de zo-
mervakantie. We gebruiken ook hier de Easy-Swim.

Winter zwemles
Wilt u na het zomerseizoen verder gaan met de zwemles voor A dan
bieden we de mogelijkheid om één keer per week een les te volgen
van driekwartier in het binnenzwembad van Jansen van den Berg.
De groepsgrote is maximaal zes kinderen. Ook bieden we in de win-
ter mogelijkheden voor “Ouder en kind” zwemmen en zwemmen
voor zwangeren. 

De Easy-Swim
Voor het A diploma zwemmen we met de Easyswim, een zwempakje
ontworpen voor lessen in diep water. In diep water worden de kin-
deren gestimuleerd meer te bewegen, Vooral op koude dagen zal dit
resulteren in meer efficiëntie in de les, omdat de kinderen niet meer
stil staan en koud worden. 
Door het ontwerp hebben de kinderen veel bewegingsvrijheid en
wordt er toch een zekere mate van veiligheid gewaarborgd. Het blijft
nog steeds een hulpmiddel (GEEN reddingsvest) maar wel één die
we ook bij het oefenen toestaan in het ondiepe bad. En door het be-
ter kunnen toepassen van de ervaringen uit de les bij het recreatief
zwemmen, leren de kinderen weer beter en sneller zwemmen. 
De kosten voor het pakje zijn €40,-. Hier hebben u en vooral uw
kind de hele zomer plezier van. Het gaat ons niet om de verkoop van
de Easy-Swim, een tweedehands pak is ook prima. Wij controleren
alleen wel graag voor de aanvang van de eersteles  of het pakje in
goede staat verkeert. 

Overige Lessen
Cursussen voor de zwemliefhebbers. Let op! Deze gaan niet door bij
te weinig animo. Dit jaar kan er gekozen worden uit Zwemvaardig-
heid, Snorkelen, Survival, Vinzwemmen, Waterfun, plankspringen,
Waterpolo en Water-Chalange.
 
Waterfun
Een natte speeltuin voor kinderen die wel van zwemmen houden
maar oefenen voor een diploma wat te veel vinden. Waterfun is elke
woensdagmiddag voor kinderen van ongeveer 7 – 11 jaar. Het is een
uurtje sport en spel onder begeleiding. Elke week wat anders. De ene
week puzzelen onder water en de andere week een leuk parcours.
Voor kosten zie speciale diploma’s. 
Lijkt het je wat? Schrijf je dan in voor Waterfun. 

Waterpolo
Afgelopen jaar voor het eerst, en zeer geslaagd! Verschillende vaar-
digheden met de bal in het water! Fanatiek, als een team en lekker
veel zwemmen!

Water-Challange
Een lastige naam, maar vooral ook een stoere naam, dit uurtje is na-
melijk alleen voor jongeren (11 jaar en ouder) die van een sportieve
uitdaging houden! Elke week wat anders, net als bij waterfun, maar
dan iets minder spelen en veel meer zwemmen! 

Zwemtraining
Zoals elk jaar zal badjuf Toke één keer per week een zwemtraining
verzorgen voor volwassenen. Zwemmen op uw eigen niveau waarbij
er individueel aanwijzingen gegeven worden. Zwemtrainingen wor-
den gegeven na sluitingstijd.

Natuurlijk zijn er weer de hele zomer duiklessen mogelijk voor
 zowel kinderen als volwassenen. Ga voor meer informatie naar
www.bigbubbles.nl.

Wil je meer informatie over de lessen, kijk dan op de website bij
zwemles.

LESTIJDEN 
Diploma A: ma., di., do. en vr. middag (15.30 - ± 18.00 u.)
Diploma B / C: ma. of do. (vanaf 16.00 u.) en zat. ochtend 
(vanaf 9.00 u.)
Vakantiezwemmen: in de zomervakantie 2x per week aan het einde
van de ochtend.
Overige lessen afhankelijk van het animo. 

OPGAVE VOOR LESSEN
Inschrijven kan op twee manieren. Allereerst, en dat heeft onze
voorkeur, kunt u naast het verplichte abonnement ook online een
leskaart kopen. Dit kan in de webshop (zie aanvragen abonnemen-
ten). Door het kopen van een leskaart hebben wij meteen al uw ge-
gevens en bent u meteen ingeschreven. Mocht uw kind uiteindelijk
toch niet de lessen bij ons gaan volgen, dan storten wij het betaalde
bedrag natuurlijk terug!
Een andere methode (en deze is voor ons veel kostbaarder) is door
uw kind op te geven via het inschrijfformulier. U moet dan alsnog
een abonnement aanvragen, maar het lesgeld betaalt u aan de kassa!

V e r j a a r d a g  o p  h e t  z w e m b a d ?
Het zwembad is een unieke locatie voor een verjaardagsfeestje. 
Niet alleen wordt er gezwommen en kunnen de kinderen een 
hapje eten krijgen, ook zijn er verschillende extra activiteiten. 
Naast o.a. snorkelen, fietscrossen, de 15m. hoge klimboom en 
natuurlijk de Aquabubbles werken we nu aan een parcours voor 
de Skatey, een elektrisch skateboard en zijn er gesprekken voor 
een kleine waterskibaan. 
Kijk voor tarieven en meer informatie op onze website! Heeft u 
zelf ideeën voor het feestje van uw kind? We denken graag met 
u mee.

D e  t a r i e v e n  v o o r  2 0 1 3

De voorverkooptarieven zijn geldig tot 7 april 2013. 

  Voorverkoop Seizoensprijs

Abonnementen Volwassenen 54,00  64,00 
 Jeugd 38,00  44,00 
 Gezin 125,00  148,00 
 65+ 47,00  57,00 

Zwemleskaart 
hele seizoen Diploma A (4x p/w)  200,00
 Diploma B (2x p/w)  105,00 
 (excl Easy-Swim à 40,-)

 Diploma B / C  105,00
 Vakantieles  40,00 
 (excl Easy-Swim à 40,-)
 Overige lessen  55,00

Entreekaarten Jeugd (3 t/m 17)  3,20 
 Volwassenen  4,50 
 Dal-kaart  2,50 
 Groepstarief (min. 20 pers.)  p.p.    2,50 

10-badenkaart Jeugd (3 t/m 17)  28,80 
 Volwassenen  40,50 

Kinderfeestjes zie website

F a c e b o o k
www.facebook.com/zwembadindedennen
Meldingen van voorverkoop en activiteiten en 
aangepaste openingstijden bij mooi weer. Alles 
snel en makkelijk via facebook! Iedereen die de 
zwembad page “liked”, maakt kans op één van 
de twee gratis abonnementen.



Weeversplasweg 1, Hengelo Gld.
info@ekovleesboerderij.nl

www.ekovleesboerderij.nl
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I n s c h r i j f f o r m u l i e r  z w e m l e s / z w e m t r a i n i n g  2 0 1 3
Natuurlijk mag u dit formulier gebruiken, maar we geven er de voorkeur aan als u online 

(zie hiernaast) Inschrijft voor de zwemles! Dank voor uw medewerking!

Vanaf 1 mei 2013 starten wij met een nieuw seizoen zwemlessen in het verwarmde open-

luchtbad “In de Dennen” te Vorden. Opgeven kan met dit formulier. NB: Inschrijvingen 

worden alleen verwerkt als er ook een abonnement aangevraagd is.

Naam: 

Voornaam:  M/V

Adres: 

Postcode / Woonplaats:  

E-mailadres:  

Tel. nr.:  

Geboortedatum:     Handtekening:

 Diploma A € 200,- (4x per week, 30 minuten)

 Diploma A € 105,- (2x per week, 30 minuten)

 Diploma B € 105,- (2x per week, 30 minuten) 

 Diploma C € 105,- (2x per week, 30 minuten) 

 Vakantiezwemles €   40,- (2x per week, 30 minuten)

 Easy-Swim zwempakje €   40,-

Overige lessen: €   55,- (1x per week, 45 minuten)

 Zwemvaardigheid 1..2..3

 Snorkelen 1..2..3

 Zwemtraining

 Vinzwemmen …..

 Survival 1..2..3

 Balvaardigheid 

 Waterfun

 Water-Challenge

 Plankspringen             Opgeven voor duikcursussen kan via www.bigbubbles.nl

B e s t e l f o r m u l i e r  z w e m a b o n n e m e n t e n  2 0 1 3
Natuurlijk mag u dit formulier gebruiken, maar we geven er de voorkeur aan als u online 

(zie hiernaast) uw abonnement aanvraagt! Dank voor uw medewerking!

Naam rekeninghouder: 

Adres: 

Postcode / Woonplaats:  

E-mailadres:      Tel. nr.:  

Ja ik wil graag op de hoogte gehouden worden d.m.v. de nieuwsbrief

 Ik word “Vrienden van het zwembad” en steun het zonnepanelenproject met een extra 

bedrag van: € 50,-

Bestelt hierbij de volgende abonnementen seizoen 2013:
Voorverkooptarief geldt alleen bij machtigingen ontvangen vóór 07-04-2013

Abonnementen:  geb. datum

Gezin € 125,- (fam. met thuiswonende kinderen)

1e Ouder, naam:    M/V

2e Ouder, naam:    M/V

Kind, roepnaam:   M/V

Kind, roepnaam:   M/V

Kind, roepnaam:   M/V

Jeugd € 38,- (geboren op of na 28 april 1995)

Naam:    M/V

Naam:    M/V

Volwassen  € 54,- (geboren voor 28 april 1995)

Naam:    M/V

Naam:    M/V

65+  € 47,- (geboren voor 28 april 1948)

Naam:    M/V

Naam:    M/V

Ondergetekende machtigt zwembad “In de Dennen” om het verschuldigde bedrag eenma-

lig van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit bedrag wordt medio april van de rekening 

afgeschreven. Betaler heeft geen recht op terugboeking.

Rekeningnummer:  Totaal bedrag: 

Datum:   Handtekening: 

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt, 

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu  64,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  49,50

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maanden
november, december, januari en februari

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

NU OOK LEVERBAAR:   WINTERBANDEN
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 

of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

Wegens succes is de actie verlengd
t/m 15 maart!

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Administratiekantoor     WASSINK

Verzorging
Belastingaangifte

 Overige dienstverlening:
 • Verzorgen administraties
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De administratie, het maken van het 
maandbulletin, het organiseren van 
bijeenkomsten,het uitnodigen van 
sprekers, noem maar op. Ik heb Jelte 
zelf op hoge leeftijd (hij was bijna 
tachtig jaar) leren kennen. Hij was in 
alles een ‘doener’, een man met een 
groot hart voor de zaak (ANBO), waar-
voor hij stond’. Waarderende woor-
den gesproken door de huidige voor-
zitter van de ANBO Vorden, Krijn van 
der Heijden. Volgende week (vrijdag 
15 maart) wordt tijdens de jaarverga-
dering van de ANBO in het Stamper-
tje, afscheid genomen van Jelte Bran-
denburg. Exact op zijn 85e verjaardag 
(‘Kom maar even tussen de visites 
door’, zo nodigde zijn echtgenote uit) 
keek Jelte Brandenburg op zijn jaren-
lang functioneren bij de ANBO terug.
‘O, noemen ze mij een boegbeeld, 
dat heb ik nog nooit iemand horen 
zeggen, maar ik vind het wel leuk 
hoor’, zo sprak Jelte. Dat hij des-
tijds gevraagd werd om secretaris 
te worden kwam voor hem op het 
juiste moment. Daarover zegt hij: ‘Ik 

stond vlak voor mijn pensionering 
en vroeg mij af wat ik toch ‘straks’ 
in mijn vrije tijd zou moeten gaan 
doen. Ik ben in 1959 vanuit Friesland 
naar Vorden gekomen. Ik trad toen 
in dienst als landbouwvoorlichter 
bij de toenmalige Coöperatie aan de 
Stationsweg. Wij voelden ons meteen 
in Vorden thuis. Ik was wel op een 
rolstoel aangewezen. Ik was vroeger 
een fanatiek sportman en voetbalde 
bij sportclub Heerenveen. Dat was in 
de tijd van Abe Lenstra. Ik speelde in 
een lager elftal en Abe was ons grote 
idool. Daarnaast deed ik veel aan tur-
nen. 

Ik weet het nog precies, op 8 maart 
1956 sloeg het noodlot toe. Ik viel 
van de rekstok, waardoor ik een in-
complete dwarslaesie opliep, met als 
gevolg dat ik voor de rest van mijn le-
ven in de rolstoel belandde. Daardoor 
veranderde mijn leven geestelijk wel, 
maar ik kon er goed mee omgaan’, 
zo zegt Jelte Brandenburg berustend. 
Toen hij besloot het secretariaat-

schap van de ANBO te aanvaarden 
bestond de vereniging drie jaar. (In 
november 2011 werd het 25 jarig be-
staan gevierd !) Jelte: ‘Ik had al wel 
de nodige bestuurlijke ervaring. Zo 
was ik bijvoorbeeld jarenlang secre-
taris van de VVLC (‘Vereniging van 
Voorlichters in dienst van Landbouw 
Coöperaties’). Ook maakte ik deel uit 
van de Cliëntenraad van de Wehme’, 
zo zegt hij.
Behalve de reeds door voorzitter Krijn 
van der Heijden geschetste taken, 
hield Jelte Brandenburg zich met ve-
le werkzaamheden bezig zoals bij de 
gemeente de belangen van de ANBO 
behartigen. Individuele hulp aan de 
leden bieden etc. Kortom Jelte Bran-
denburg was jarenlang de spil waar 
het bij de ANBO om draaide. Jelte: 
‘Ik kijk met een goed gevoel terug op 
de groei die de ANBO in al die jaren 
heeft meegemaakt’. Voor zijn maat-
schappelijke verdiensten ontving 
Jelte Brandenburg een aantal jaren 
geleden de versierselen behorend bij 
de Orde van Oranje Nassau. Tijdens 
het zilveren jubileum van ANBO 
Vorden (18 november 2011) werd hij 
door de nationale bond van de ANBO 
benoemd tot Lid van Verdienste. Op 
bijgaande foto worden hem door 
hoofdbestuurslid Henk Tuut de bij-
behorende versierselen opgespeld.

Afscheid van een boegbeeld

Jelte Brandenburg met groot hart 
voor de ANBO

Vorden - ‘Toen Jelte Brandenburg twee jaar geleden met zijn scoot-
mobiel een ernstig ongeluk kreeg en hij langdurig was uitgeschakeld 
moesten wij als bestuur van de ANBO de werkzaamheden van onze 
secretaris onderling verdelen. Daar zijn heel wat avondjes van overleg 
aan vooraf gegaan. Toen bleek pas echt wat Jelte allemaal deed. Hij 
was in alles het centrale punt van de vereniging.

Het ongekend succesvolle Stabat Ma-
ter-concert van vorig jaar april (een 
uitverkochte kerk!), smaakte naar 
meer. Wij zijn dan ook zeer verheugd 
dat dirigent Hans de Wilde en zijn 
projectkoor weer naar de St. Willil-
brorduskerk in Vierakker willen ko-
men om samen met muzikaal ensem-
ble Ars Floreat en Dennis Vallenduuk 
achter de continuo vlak voor Pasen 
wederom een Stabat Mater-concert 
te geven. Dit keer niet van Pergo-
lesi, maar van Joseph Rheinberger. 

Ook het indrukwekkende Membra
Jesu nostri van Dietrich Buxtehude 
wordt uitgevoerd. Aanvang van het 
concert is om 20.00 uur. De entree is
€ 15,00 per persoon. Kaarten zijn in
de voorverkoop te bestellen bij info@
demooistekerk.nl; en op de volgende
verkooppunten: Sigarenspeciaalzaak 
Schimmel in Zutphen, Foto Wille-
mien in Vorden, Het Ludgerusge-
bouw in Vierakker.

Verkoop bij de kerk is mogelijk vanaf
een half uur voor aanvang van het con-
cert. Na het concert is het mogelijk om
in het naast de kerk gelegen Ludgerus-
gebouw bij uitbaters Jos en Gea neer te
strijken voor een drankje. Een mooie 
voorbereiding op de Goede Week en
Pasen. Van harte aanbevolen!

Stabat Mater
Vierakker/Wichmond - Op vrij-
dag 22 maart a.s., mag Vierakker/
Wichmond zich weer verheugen 
op een Stabat Mater concert on-
der de bezielende leiding van di-
rigent Hans de Wilde.

Zondagmiddag 24 maart in de sfeer-
volle Westerholtzaal van kasteel 
Hackfort in Vorden. Vooraf aanmel-
den is noodzakelijk, wegens de te 
verwachten grote belangstelling is 
tijdige reservering aan te bevelen! 
Natuurmonumenten, beheerder van 
landgoed Hackfort, is gastheer van 
deze avond. Belangstellenden kun-
nen kaarten reserveren via www.na-
tuurmonumenten.nl of de Ledenser-
vice, tel. 035 - 6559911.

Concert met eigen repertoire, over 
passie in de muziek en muziekstuk-
ken voor de Passietijd, als bewerkin-
gen uit de Missa Criolla van Rami-
rez. De teksten van de premières die 

avond zijn voor een deel afkomstig
van Fernando Pessoa, dé Portugese
dichter. Stromend water (rivieren
& zeeën) vormt de grondslag voor
het nieuwe programma in wording.
Wees tijdens dit concert getuige van
de nieuwe ontwikkelingen van Flor 
d’Luna en luister al vast naar het een
tipje van de sluier. Flor d’Luna speelt
inmiddels meer dan alleen Portugese
fado. In de eigen composities van
Marcel Verheugd (gitarist/componist)
hoor je nog wel de inspiratie uit de 
Portugese fado of de Latijns-Ameri-
kaanse tradities, maar er is vooral
steeds meer eigenheid te bespeuren.
Trio Flor d’Luna in Kasteel Hackfort
was vorig jaar een groot succes. De
samenwerking met celliste Manuela 
Verbeek bleek zo succesvol dat Flor
d’Luna tegenwoordig als trio door
het leven gaat. Kom genieten van de
prachtige stem van Carla Koehorst,
het virtuoos gitaarspel van Marcel
Verheugd en de mooie klanken van
celliste Manuela Verbeek. Kijk voor
meer activiteiten op www.natuur-
monumenten.nl of via Twitter en 
Facebook: @NM_Gelderland of www.
facebook.com/LandgoedHackfort

Passieconcert Flor d’Luna 
op Hackfort
Vorden - Liefhebber van Portu-
gese fado en Latijns-Amerikaanse 
muziek? Kom op Palmzondag 
luisteren naar concert over pas-
sie. Optreden trio Flor d’Luna 
aan de vooravond van de Stille 
Week voor Pasen, met een link 
naar de Passietijd. Met speciaal 
tijdens dit concert de première 
van een aantal nieuwe composi-
ties van Marcel Verheugd.

Televisiepresentatrice Anita Wit-
zier ondersteunt de oproep van Ina 
Bloemendal: “Toen het Reumafonds 
mij vroeg om ambassadeur te wor-
den, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik 
zet mij graag in voor de bijna 2 mil-
joen mensen in Nederland die leven 
met reuma, zoals artrose. Ouderen, 
maar ook jonge, werkende mensen 
of zelfs kinderen. Hun aandoening 
is niet altijd zichtbaar; voor de bui-
tenwereld lijkt er dan ook vaak niets 
aan de hand. Uit eigen ervaring weet 
ik dat  reuma een wrede ziekte is: de 
ene dag kan je alles en de volgende 
dag doet alles pijn. Leg dat maar 
eens uit! Inmiddels heb ik goede 
medicijnen en is mijn reumatoïde 
artritis onder controle, maar niet bij 

iedereen gaat dat zo. Het kan een ja-
renlange zoektocht zijn, vol pijn en
frustraties.” 

Reumafonds
Het Reumafonds strijdt voor een be-
ter leven met reuma nu en een leven
zonder reuma in de toekomst. We 
zijn al meer dan 85 jaar de belang-
rijkste financier van onafhankelijk 
wetenschappelijk reumaonderzoek. 
We geven voorlichting, ondersteu-
nen patiëntenactiviteiten en zijn be-
langenbehartiger voor mensen met
reuma. Het fonds krijgt hiervoor 
geen subsidie van de overheid en is
dus volledig afhankelijk van giften 
van particulieren en bedrijven. Als
collectant of mede-organisator van
de collecteweek bent u dan ook van
groot belang. Geef het Reumafonds
zo snel mogelijk door dat u wilt
meehelpen om mensen met reuma 
een beter leven te geven. 

Voor meer info: 0575 - 55 10 92 of
020 - 58 96 471. U kunt ook mailen
naar: vrijwilligers@reumafonds.nl

Reumafonds zoekt collectanten 
Wilt u zich inzetten voor de reu-
mabestrijding in Vorden en hebt 
u daarvoor een paar uur per jaar 
beschikbaar? Word collectant of 
medeorganisator voor de collecte-
week van het Reumafonds van 11 
t/m 16 maart 2013. Neem hiervoor 
contact op met Ina Bloemendal.

Eén enkele trom is de muzikale noot 
van het programma. Voor de pauze 
een kleine kennismaking met hoe 
hij op moest voor een auditie maar 
ook meteen weer af kon gaan met de 
woorden ‘kom over 16 jaar nog maar 
eens terug’. Dat deed hij na de pauze, 
werkelijk subliem. 

Voor hen die de avond aan zich 
voorbij hebben laten gaan, is er een 
verrassing: op 7 februari 2014 staat 
Thijs wederom op het programma in 
TOM met zijn nieuwe show, die drie 
weken daarvoor in première gaat. Ze-
ker de moeite waard om alvast in de 
agenda te noteren. 

Zondagmiddag 17 maart is er vanaf 
15.00 uur in TOM een programma 
met jazz en chansons Meer info op 
www.tom-vorden.nl

Thijs Kemperink in TOM
Vorden - Afgelopen vrijdagavond was er in Theater Onder de Molen 
een optreden van Thijs Kemperink uit Enschede. De bezoekers konden 
genieten van een stukje onvervalst cabaret met een Twents accent. 
Zonder begeleiding van piano, gitaar of ander melodisch instrument 
wist Thijs de aandacht van het publiek de hele avond vast te houden.

Hieraan heeft Profile Bleumink in 
Vorden ook aan mee gedaan en hun
hebben hiermee de 1e plek bereikt 
van de gemeente Bronckhorst! Pro-
file Bleumink Vorden wil nu samen
met u door om verkozen te worden
tot leukste winkel van de provincie!
Kunnen we ook op uw stem rekenen?

Stemmen kan vanaf 1 maart via
www.leukstewinkelverkiezing.nl/
bronckhorst/1198.

Profile Bleumink Vorden leukste winkel 
van de gemeente Bronckhorst

Vorden - Afgelopen maand was er de mogelijkheid om te stemmen op 
de leukste winkel van je gemeente via www.leukstewinkelverkiezing.nl

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL



Door de lange winterperiode is de 
110 km LENTETOCHT POSBANK-
LOENERMARK voor de echte lief-
hebbers een eerste uitdaging in 
het nog prille racefietsseizoen. Na 
een vlakke start richting het stadje 
Doesburg kunnen op het fietspad De 
Lange Juffer de beenspieren voor het 
eerst worden opgewarmd. Daarna 
volgen nog een aantal mooie klim-
metjes waaronder de Rozenbos en 
de Emmapyramide. Na de nieuwe 
(koffie) pauze/verzorgingspost bij 
Groenendaal gaat de tocht via de 
Loenermark en een mooi lusje over 
de Veluwewezoom via Loenen en 
Eerbeek weer richting Vorden. Deze 
tocht is een ideale voorbereiding 
voor de mensen die later in het sei-
zoen de Amstel Gold Race, Limburgs 
Mooiste of Luik-Bastenaken-Luik op 
hun programma hebben staan of op 
21 juni de Tristan Hoffman Challen-

ge. Start en inschrijving voor de 110
km is van 08.00 – 10.00 uur bij café-
restaurant De Herberg, Dorpsstraat
10 in Vorden. 

De DEELNEMERS AAN DE LENTE-
TOCHT VELUWEZOOM-LOENER-
MARK over 80 kilometer volgen voor
een groot deel de 110 km route, maar
worden een aantal lastige klimmetjes
overgeslagen. Deze afstand is dan ook
meer geschikt voor de mensen die 
nog weinig trainingskilometers in de
benen hebben zitten en nog niet toe
zijn aan een tocht van 110 km. Ook
deze tocht gaat na de verzorgingspost
bij Groenendaal via de Loenermark 
terug naar Vorden. Ook de starttijd
voor deze tocht is van 08.00 -10.00
uur bij café-restaurant De Herberg, 
Dorpsstraat 10 in Vorden. Voor meer
informatie kan men bellen 0575- 
551025 of www.vrtcvorden.nl

Organisatie in handen VRTC De Achtkastelenrijders

Lentetocht voor toerfietsers

Vorden - Op zondag 24 maart 2013 organiseert de VRTC (Vordense Rij-
wiel- en Toer Club) de Achtkastelenrijders, haar jaarlijkse Lentetocht
voor tourfietsers. Dit jaar voor de 8e keer. En vanwege het succes van
vorig jaar, met meer dan 600 enthousiaste deelnemers, is opnieuw als
bestemming deVeluwezoom en de Posbank gekozen. Met als extra: een
gratis verzorgingspost halverwege de tocht met koffie, thee, frisdrank,
muesli-reep, krentebol, etc. Er zijn twee afstanden: 110 of 80 km.

Het aantal leden is dalende als gevolg 
van overlijden en bedanken van ou-
dere leden. Gelukkig konden weer 6 
nieuwe  leden worden verwelkomd. 
De begroting laat een tekort zien; 
reden waarom de contributie met 
€ 1,00 wordt verhoogd voor 2013. 
Hierna worden 5 overleden leden 
herdacht. Vervolgens wordt afscheid 
genomen van penningmeester Ger-
rit Brummelman. Hij wordt door 
de voorzitter bedankt voor de bewe-
zen diensten. Als dank krijgt hij een 
mooie plant, een cadeaubon en van 
het landelijk bestuur een oorkonden 

en speld. Hij wordt opgevolgd door 
Henk Reerink uit Vorden, die door 
de leden met applaus wordt begroet.

Hierna is het woord aan de heer 
G.Sterringa over “Risicofactoren van 
Hart-en Vaatziekten 
( HVZ)” Hij laat eerst een aantal ar-
tikelen zien, die in één week over 
dit onderwerp in de pers zijn ver-
schenen. Belangrijk is een goede 
preventie zoals een goede voeding 
en tenminste een half uur bewegen 
per dag. Aan de hand van de letters 
“Somzaderch”worden een aantal risi-

cofactoren opgesomd. De belangrijk-
ste zijn overgewicht, hoge bloeddruk, 
cholesterol en suikerziekte. Na zijn 
inleiding worden een groot aantal 
vragen over dit onderwerp gesteld.
De voorzitter bedankt hem hartelijk 
voor dit actuele onderwerp.

Daarna worden de aanwezigen op-
geroepen om deel te nemen aan het 
middaguitstapje op donderdag 16 
mei 2013 naar het Oranjemuseum 
in Diepenheim met een diner op de 
terugweg. Een aantal belangstellen-
den geven zich meteen op. Hierna is 
het tijd voor een aperitief en de ge-
bruikelijke goede  koffietafel van het 
Dorpscentrum, waaraan door velen 
wordt deelgenomen. Al met al een 
geslaagde bijeenkomst.

PCOB afdeling Vorden benoemt 
nieuwe penningmeester

Vorden - De Jaarvergadering van de PCOB afdeling Vorden werd druk 
bezocht; het Stampertje was geheel gevuld. De voorzitter opent op 
gebruikelijke wijze met Overdenking en gebed. Hierna volgen Jaarver-
slagen van secretaris en penningmeester.

De beste 18 kinderen per jaargang 
mogen meedoen. Voor de Berkeldui-
kers waren dat dit jaar: Zoe Ulkeman, 

Jordy Wissink en Indy Stegeman. Het 
is natuurlijk een hele prestatie om bij 
de besten van Nederland te horen. 

Zoe (meisjes 2002) zwom naar een 
7de plaats op de 100 m schoolslag. 
Jordy (jongens 2001) mocht uitkomen 
op de 50 m vrije slag (16de) en de 100 
m schoolslag (13de). Indy Stegeman 
(meisjes 2002) werd 15de op de 200 
m wisselslag. Heel goed gezwommen! 

Speedo Jaargang wedstrijden te Leiden

De Jaargang wedstrijden worden elk jaar gezwommen in Leiden, ge-
organiseerd door de plaatselijke zwemclub LZ’86. Dit zijn de Neder-
landse Kampioenschappen voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Op maandag 11 maart is commissielid 
van Kerk en Radio, Mw. Annie Albe-
rink uit Steenderen, de studiogast. De 
heer H.G. Dijkman uit Vorden zal op 
maandag 18 maart een overdenking 
houden. Het programma ‘De Muzikale 

Ontmoeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal. Na de uit-
zending kunnen er van 20.00 uur tot
20.30 uur nieuwe muzikale verzoekjes
aangevraagd worden voor de daarop
volgende week, via het tel. nummer
van de studio : 0314-624002. De kabel-
frequenties van Radio Ideaal zijn voor
heel Oost-Gelderland: FM 91.1 of 94.00.
De etherfrequenties zijn 105.1 t/m
107.7 en via internet: www.ideaal.org.

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.
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In de vooraankondigingen stond 
het al te lezen. De musical ‘Noach’ 
bracht muziek in oosterse sfeer, 
dans, een prachtige dierenoptocht, 
digitale techniek, spectaculair decor 
en mooie licht- en geluidseffecten. 
De Protestantse Kerk in Wichmond 
bleek een fraaie ambiance voor een 
dergelijke voorstelling. Het decor was 
prachtig, de grime en kleding zag er 

goed verzorgd uit, kleurrijk als een 
schilderij. De deelnemers kwamen 
op het podium alsof ze nooit anders 
deden. Fijn om naar te kijken.

Het orkestje en koor, opgesteld naast 
het podium had een prominente rol. 
De liedjes kwamen prachtig tot zijn 
recht en in samenwerking met de 
geluid- en lichteffecten bleek dit een 

prima aanvulling op het geheel. De 
mensen en veel kinderen in de zaal 
hadden bijna ogen en oren te kort.

Veel vrijwilligers werkten mee aan 
deze musical: schrijver van het 
script, theologisch adviseur, regis-
seur, souffleur, muzikale begelei-
ders, muzikanten, zangers, dansers, 
toneelspelers jong en oud, geluid en 
lichtman, decorbouwers, verzorging 
van kleding, grimeurs, filmers en een 
algemene ondersteuner. Joke Kamp-
huis bedankte ze allemaal. Natuurlijk 
kreeg de initiatiefneemster zelf ook 
applaus en bloemen.

Drie keer volle zaal bij Musical 
‘Noach’ in Wichmond

Wichmond - De musical ‘Een verhaal over de nakomelingen van No-
ach’ kreeg drie keer op rij een staande ovatie. Drie voorstellingen een 
volle zaal. De vele vrijwilligers die hebben meegewerkt kregen grote 
dank van initiatiefneemster Joke Kamphuis. Zij kreeg verdiend groot 
applaus en bloemen.

De musical Noach: een muzikaal schilderij.

Een goed bericht voor wie zijn hart 
heeft verpand aan Frankrijk en aan 
de smaken van ingrediënten waar 
de ‘patron’ in de keuken vaak heel 
ambachtelijk een heerlijk maal van 
bereidt. Voor een bijzondere gelegen-
heid hadden we een bevriend echt-
paar uitgenodigd voor een etentje. 
Waarom zouden we die avond niet 
gewoon op avontuur gaan bij het 
restaurant van ‘de Gravin’ dat kort 
daarvoor was geopend? Dat ‘avon-

tuur’ was eigenlijk niet zo riskant, 
want eigenaar-kok Rob Staphorst 
heeft een ruime ervaring opgedaan in 
de Franse keuken en samen met zijn 
vrouw Janneke hebben ze in Amster-
dam het eethuis ‘de Gouden Reael’ 
gerund. Dat restaurant is bekend van 
de gelijknamige roman van de schrij-
ver Jan Mens, de werkloze diamant-
slijper die vóór de oorlog een van de 
meest gelezen schrijvers in Neder-
land werd. Er staan op Internet een 

aantal enthousiaste beoordelingen 
over dit restaurant. Bij binnenkomst 
blijkt dat de hal van het restaurant 
een gedaanteverwisseling heeft on-
dergaan en ook de eetzaal is nu sfeer-
vol ingericht. Opvallend is de fraaie 
kroonluchter in moderne stijl met 
wel honderd lampjes. De ontvangst is 
zoals je van een ‘adellijke’ gastvrouw 
mag verwachten. De menu’s inclu-
sief een uitgebreide wijnkaart, zijn 
erg goed verzorgd evenals het fraaie 
Wedgwood-servies. Belangrijke ele-
menten die voorspellen dat ook aan 
de maaltijd veel zorg zal worden be-
steed. Een voorspelling die uitkomt. 
Want de voorgerechten Carpaccio en 
de Flammekuche krijgen veel waar-
dering. Het laatste gerecht is een re-
cept uit de Elzas. De Kuche is een dun 
deegbaksel dat door de broodbakker 
vroeger werd gebruikt als test voor-
dat de broden de oven ingingen. Nu 
is de Kuche een krokant baksel, o.a. 
voorzien van een heerlijk mengsel 
met stukjes spek of partjes zalm. Zeer 
aan te bevelen. 
Het hoogtepunt van de hoofdmaal-
tijd is een royale en smakelijk-malse 
lamsbout die door onze gasten erg 
wordt geroemd. Veel waardering is 
er ook voor de sauzen bij de visge-
rechten waaraan je kunt proeven dat 
ze met veel culinair vakmanschap in 
eigen keuken zijn bereid. De desserts 
en de koffie zijn een passende afron-
ding van een heel verzorgd diner. Bij 
het weggaan wandelen we even langs 
de keuken waar kok Staphorst net uit 
staat te blazen van een avondje hard 
werken. Om hem te bedanken voor 
zijn werk. Wie graag wil weten wat 
zo’n verzorgd ‘avondje-uit-eten-met-
een-Frans-accent’ kost: de prijs is - zo-
als de eigenaren al in een interview in 
Contact hebben gemeld - beslist laag-
drempelig. Zodat de conclusie van dit 
bezoek mag zijn dat ‘de Gravin van 
Vorden’ een verrijking mag worden 
genoemd van het culinaire aanbod 
van het dorp met de acht kastelen.

Uit eten bij ‘de Gravin’ Vorden: 
een positief verslag

Vorden - Het is goed ‘uit-eten-gaan’ in Vorden. Je kunt kiezen uit res-
taurants met een royale Gelderse keuken of uit een origineel Grieks 
of Mediterraan restaurant. Of genieten van een diner met een Weens 
accent. Ook in een echt Chinees restaurant ben je welkom. Toch was 
het aanbod niet compleet, want de vermaarde Franse keuken ontbrak. 
Maar ook die is er nu. Dankzij de komst van restaurant ‘de Gravin van 
Vorden’, gesitueerd in het voormalige hotel-restaurant Bloemendaal 
tegenover het Vordense NS-station.

‘Patron’ Rob Staphorst staat zelf achter het fornuis. Als zijn gast geniet je aan tafel van 
zijn culinair vakmanschap.

In de 1e helft was het direct duidelijk 
dat VDZ tot de betere ploegen behoort 
van de derde klasse C. Snel, geslepen, 
goede traptechniek en enorm snel en 
gevaarlijk in de omschakeling, dat 
zijn zomaar enkele kenmerken van 
deze Arnhemse club, dat haar domi-
cilie heeft op het schitterend gesitu-
eerde Craneveldt, nabij het Rijnstate 
Ziekenhuis. Het 1e elftal van v.v. Vor-
den had nog nooit in haar 84-jarige 
historie op dit sportpark gespeeld, 
maar het was toch mooi om te zien 
dat de supporters ook de weg naar de-
ze club hadden gevonden, want ook 
bij bij deze club met maar liefst 1200 
leden waren de geel-zwarte shawls 
duidelijk zichtbaar. Het team van 
trainer Michel Feukkink kon in het 
eerste half uur twee keer laten zien, 
waarom zij in het begin van deze com-
petitie tot de verrassingen behoorden 
van deze derde klasse. De eerste keer 
was het Roy Bohmer die met een 
prima pass Daan Horstman in goede 
positie bracht, maar de behendige 
buitenspeler speelde de bal net te ver 
voor zich uit waardoor de doelman 
van VDZ kon ingrijpen. Even daarna 
kreeg Rick Schroer de bal in de stuit 
mee, nadat Frank Hiddink een bal 
nuttig had doorgekopt. De bal stui-
terde net niet lekker voor de voeten 
van Rick, waardoor een verdekt schot 
dat tot cornerbal werd verwerkt, het 
maximale was dat eruit gehaald kon 
worden. Voor de rest was het VDZ dat 
de klok sloeg, want de ploeg van trai-
ner Willy Melchert kon keer op keer 
vanuit de verdediging met 1 of 2 pas-
ses de voorwaartsen bereiken en deze 
waren constant dreigend. Vorden 
was al twee keer goed weg gekomen 
toen een bal na een snelle aanval in 
het 16-metergebied precies voor de 
voeten viel van Roy Bohmer, maar 
deze kreeg het leder niet goed weg en 
met een mooie steekbal werd daarna 
de rechterspits van VDZ alleen voor 
Robin Verstege gezet en deze maakte 
geen fout; 1-0. Ook na deze treffer was 
het VDZ dat telkens gevaarlijk was en 
vooral op het middenveld hadden 
Sam Abbink en de zich vaak terug la-
ten zakkende Rick Schroer het zwaar 
met de fysieke, snelle en lepe mid-
denvelders van VDZ. ‘Als je geschoren 
wordt moet je stil zitten’’ en dat geldt 
ook in het voetbal. Vandaar dat in de 
rust de bestuursleden van Vorden in 

de bestuurskamer zich enkele Arn-
hemse grapjes moesten welgevallen. 
‘Best leuk ploegje hebben jullie, maar
hoeveel leden heeft Vorden eigenlijk?
Op het antwoord ‘480’ werd met een
glimlach door de Arnhemmers opge-
merkt dat dit waarschijnlijk net zo-
veel is als het aantal inwoners .....’In
de 2e helft probeerde Vorden toch
iets meer druk te zetten naar voren
en speelde laatste man Daan Wiege-
rink, die als vervanger van Dennis
Wentink na een moeizaam begin 
steeds beter in de wedstrijd kwam,
dichter tegen de middenlijn. Het was
niet zo dat dit speltype goede kansen
opleverde, maar het werd wel meer
een wedstrijd waarop het middenveld
met Wiebe de Jong meer evenwicht 
kwam. Toch was het na 25 minuten 
in de tweede helft VDZ dat weer ge-
nadeloos toesloeg. Aan de rechter-
kant werd het vorden middenveld
uitgespeeld en de voorzet van de VDZ-
middenvelder kwam bij de tweede
paal terecht waar de bal knap tegen-
draads werd ingekopt. Vorden moest
nog meer aandringen maar daardoor
werd VDZ nog gevaarlijker en kreeg
het door twee messcherpe aanval-
len goede mogelijkheden om op 3-0
te komen. Robin Verstege hield ver-
volgens Vorden in de race door in de
korte hoek nog eens twee keer han-
delend op te treden en VDZ van het
scoren af te houden. Toen werkelijk 
niemand meer geloofde in een om-
mekeer in de wedstrijd was het Frank
Hiddink die na een scrimmage door
een ingooi van Stefan Eggink de 2-1
liet aantekenen. In blessuretijd liet
Daan Horstman zien dat hij vandaag
wederom tot de gevaarlijkste spelers
van Vorden 1 behoort, want met een
prima individuele actie passeerde hij
de rechtsback en haalde de achterlijn.
Met een perfecte trekbal bereikte hij
Rick Schroer en deze schoot buiten 
bereik van de keeper de bal keihard 
op de binnenkant van de paal, maar
gelukkig voor alles wat v.v. Vorden 
was kwam de bal voor de voeten van
Wiebe de Jong en hij bleef enorm 
rustig en bracht de stand in de 93e
minuut op 2-2.Het was absoluut het
maximaal mogelijke resultaat en een
prima mentale opsteker voor de jonge
ploeg van trainer Michel Feukkink.
Zie voor de uitslagen en het program-
ma: www.vvvorden.nl

Vorden 1 sleept punt 
uit het vuur in Arnhem
Met nog 5 minuten te gaan was de stand 2-0 voor VDZ uit Arnhem en
iedereen, vooral de Arnhemmers zelf, waren er van overtuigd dat de
geroutineerde en geslepen ploeg de wedstrijd tot een goed einde zou
brengen. Een paar minuten later lagen de rood-zwarten geslagen op
het veld en vierden de geel-zwarten een klein feestje, omdat er toch
nog een 2-2 gelijk spel uit het vuur was gesleept.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Geen 21%, maar 6% 
btw op al het tuinwerk

Wij helpen u graag verder met:

Al meer dan 35 jaar kennis en ervaring 
in de tuin!

Uw tuin is toch een vakman waard!

Live muziek
Zondagmiddag 10 maart

Aanvang: 16.00 uur

Band: THE HEINOOS

Samenloop voor Hoop Bronckhorst 2013

Team info avond

Op dinsdag 12 maart 2013 organiseren we de tweede teaminformatie-

avond. Deze avond is voor de teams die zich al hebben opgegeven voor de 

Samenloop voor Hoop Bronckhorst 2013.

Bent u ook bezig met het formeren van een team of hebt u plannen om dat te 

gaan doen dan bent u ook van harte welkom.

36 teams hebben zich al aangemeld, wie volgt!

Op deze avond geven we informatie over de Samenloop voor Hoop  

Bronckhorst 2013. Namens het KWF zal Jan Putman aanwezig zijn.

Locatie:
Gemeentehuis Bronckhorst, Elderinkweg 2, Hengelo Gld.

Inloop vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

Of via social media: www.facebook.com/samenloopvoorhoopbronckhorst

 Twitter.com/slvhbronckhorst

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

Maandaanbieding MAART

Diverse kamerbrede 

wollen tapijten
15% korting*

 * vraag naar de voorwaarden

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

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

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

www.spannevogel.nl

Geldig van 21 januari t/m 29 april (m.u.v. feestdagen).

€ 9,50



LAYBUS wordt muzikaal geleid door 
Layba Diawara die verantwoordelijk 
is voor zang, kora en Afrikaanse 
marimba. De groep wordt gecom-
pleteerd door Carel van Rijn met 
zang en contrabas, Fred van Duin-
hoven met drums en Kees Molhoek 
met piano, melodica en synthesizer. 
Koraspeler Layba is afkomstig uit 
Guinee (West-Afrika) en verbindt als 
muzikant oorspronkelijke Afrikaan-
se composities aan jazz en aanver-
wante stijlen. 
Tussen de muziekstukken door ver-
telt hij kort over Afrikaanse muziek 
en dito instrumenten en speelt en-
kele originals. De ervaring heeft ge-
leerd dat deze beknopte uitleg altijd 
een leuke interactie met het publiek 
oplevert. Naast dit Afrikaanse ge-
weld zal Boudewijn Hansen met zijn 
positieve uitstraling ook nog een 
duit in het muzikale zakje doen. Op 
eigentijdse wijze keert Boudewijn 
Hansen terug naar de ‘Fin Amor’, 
de hoofse liefde. In authentieke 
theaterstijl varieert hij luisterlied, 

chanson en sneldicht. Hij is uitbun-
dig, verstillend en cabaretesk. Trou-
badour pur sang. Het belooft vanaf 

15.00 uur een middag vol zonnige 
en vrolijke muziek te worden. Reser-
veren kan via www.tom-vorden.nl

Zonnige muzikale Lentemiddag 
in TOM
Vorden - Zondagmiddag 17 maart 
staat Theater Onder de Molen te 
Vorden bol van de muziek. De 
viermansformatie LAYBUS met 
Afrikaanse jazz en Boudewijn 
Hansen als inheemse troubadour 
zullen een afwisselende muzikale 
middag verzorgen.

Boudwijn Hansen

Tot dusver was het archief van Oud 
Vorden ondergebracht op de zolder 
van het Dorpscentrum. Wim Rui-
terkamp, voorzitter Oud Vorden: 
‘ De ruimte in het Dorpscentrum 
was niet bepaald toegankelijk voor 
het publiek. Eerst twee trappen op, 
bovendien geen ramen in de zolder-
kamer, dus verre van ideaal. Wij zijn 
toen op zoek gegaan aan een ander 
onderkomen en zijn blij dat we in De 
Voorde een ruimte kunnen huren’, 
zo zegt hij. Oud Vorden beschikt se-
dert 2008 over een archief. Met name 
Carlo Bosch heeft zich destijds inge-
spannen om allerlei wetenswaardig-
heden over Vorden te verzamelen. 
Anja Menkveld- Wullink: ‘ In die 
jaren had mijn vader namens Oud 
Vorden, thuis een archief, terwijl 
ook een gedeelte in de voormalige 
bibliotheek was ondergebracht. Het 

archief bestond onder meer uit kran-
tenknipsels en foto’ s die door week-
blad Contact beschikbaar waren ge-
steld’, zo zegt de dochter van Henk 
Wullink, voormalig voorzitter van 
Oud Vorden.
Wim Ruiterkamp: ‘Drie jaar geleden 
werd ons archief plotseling flink uit-
gebreid. Wij ontvingen toen van oud- 
gemeentearchitect Jaap v.d. Broek 
zijn complete privé collectie. Jaap 
had in de loop der jaren een prachtige 
collectie opgebouwd. Alles wat over 
Vorden in de krant stond, knipte hij 
uit en bewaarde hij in mappen. Ook 
deed hij zelf veel onderzoek in Vor-
den. Bijvoorbeeld naar de herkomst 
van bakovens, hij deed onderzoek 
naar namen van boerderijen, naar 
hooibergen, noem maar op. Je kunt 
je voorstellen dat wij ontzettend 
blij waren met de erfenis van Jaap’, 

zo zegt Wim Ruiterkamp. Op dit 
moment heeft de archiefcommissie 
van Oud Vorden, bestaande uit Rob 
van Overbeeke, Jan Olthaar, Yvonne 
Hartman, Gerard Hoftijzer en Ever-
dien Steeman voor de korte termijn 
aanvullend materiaal op het oog. 
De commissie hoopt met name dat 
het foto archief nog verder zal wor-
den uitgebreid. Ook is men geïnteres-
seerd in bidprentjes, eigenlijk in alles 
wat met de historie en de cultuurge-
schiedenis van Vorden heeft te ma-
ken. Op www.oudvorden.nl vindt 
men hierover meer informatie. Ver-
der wil Oud Vorden de families in de-
ze plaats, vanaf pakweg 1810 in kaart 
brengen. Wim Ruiterkamp: ‘ Al ons 
archiefmateriaal wordt in stellingen 
langs de wand opgeborgen. Vanaf 
september wordt het archief eens in 
de week opengesteld. Mensen kun-
nen uitzoeken wat ze willen weten 
en het hier op hun gemak lezen’, zo 
zegt Henk Ruiterkamp. Het huurcon-
tract werd zaterdagmorgen namens 
Oud Vorden ondertekend door Anja 
Menkveld- Wullink en Wim Ruiter-
kamp en namens het college van 
Kerkrentmeesters door Hans Aartsen 
en Geert Groot Nuelend.

Oud Vorden op zoek naar bidprentjes

Vereniging beschikt thans over 
nieuw archiefruimte

Vorden - Een vroege zaterdagmorgen, een (nog) leeg vertrek en dan 
louter vrolijke gezichten. Afgevaardigden van de vereniging Oud Vor-
den en afgevaardigden van het college Kerkrentmeesters van de her-
vormde kerk troffen elkaar in het gebouw De Voorde, pal achter de 
kerk. Insteek van de bijeenkomst, het zetten van de handtekening 
onder het huurcontract tussen Oud Vorden en de Kerkrentmeesters 
van de hervormde gemeente. De ruimte (ca.23 m2) wordt namelijk bin-
nenkort ‘omgetoverd’ tot archief.

v.l.n.r: Anja Menkveld- Wullink, Wim Ruiterkamp, Hans Aartsen en Geert Groot Nuelend

Langs deze weg willen Wim en Jan-
ny Sterken alle mensen alvast be-
danken die hun kraam de afgelopen 
jaren hebben bezocht voor de klan-
dizie en het gestelde vertrouwen. 
Op de speciale marktpagina Vorden 
in Contact Bronckhorst Noord op 
dinsdag 19 maart een portret van 
Wim en Janny Sterken.

Familie Sterken stopt op 
Vordense weekmarkt
Vorden - Wim en Janny Sterken 
uit Olst zijn op vrijdag 22 maart 
voor het laatst op de Vordense 
weekmarkt van de partij. Sinds 
1999 staan Wim en Jenny Ster-
ken op de Vordense markt met 
de verkoop van nachtkleding, 
ondergoed en bh’s.

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

“Een reductie van 20%-30% op uw energieverbruik, zijn met relatief 
kleine ingrepen ook voor U te halen”. Dit was een deel van de tekst 
op de uitnodiging!! Op dinsdag 19 en woensdag 20 februari jl. was 
het een volle bak in het dorpscentrum in Vorden. Ruim 300 klanten 
hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Wim Bosman opende de avond. En 
ging kort in, op de levenssituatie 
voor ouderen, die de komende jaren 
werkelijkheid gaat worden. ‘Langer 
onafhankelijk thuis wonen’. En wel-
ke  handige aanpassingen de instal-
lateur hiervoor kan aandragen.  

Het hoofdthema voor de avond ‘hoe 
bespaar je op de steeds duurder 
wordende Electra- en gas nota’ werd 
door Wim Bosman onderbouwd met 
besparingsmaatregelen van hun be-
drijfspand en werkplaats. Door het 
plaatsen van zonnepanelen en LED-
verlichting, daalde het energiever-
bruik met ruim 40%. 

Daarna was het woord aan Patrick 
Buunk, die samen met Wim Bos-
man verantwoordelijk is voor de  
dagelijkse leiding van het bedrijf. 
Patrick presenteerde alle medewer-
kers en monteurs individueel, met 
foto’s uit de praktijk. Van het mon-
teren van een toilet, tot aan het rea-
liseren van een complete technische 
ruimte. Wat op iedere foto opviel, 
was het enthousiasme die de mede-
werkers stuk voor stuk uitstralen in 
hun werk. 

Vervolgens werd de regie van de 
avond in handen gegeven aan hoog-
leraar installatietechniek, Johan van 
de Brink. Die dagelijks college geeft 
aan de hogescholen in Rotterdam 
en Delft. Het kostte Johan van de 
Brink af en toe wat moeite, om niet 
te technisch te worden. In een boei-
ende lezing gaf hij voorbeelden van 
besparingen in zijn eigen woning. 

Aan de hand van fotoís en simpele 
berekeningen, liet hij zien welke 
duurzame energieoplossing wel gro-
te besparingen opleveren en welke 
minder of helemaal niet. Wim Bos-
man had de heer van de Brink ook 
op het hart gedrukt, om een eerlijk 
verhaal te vertellen.  

Het isoleren van daken, wanden en 
vloeren is een erg nuttige investe-
ring die in korte tijd alweer terug-
verdient kan worden. Dhr. Mol sloot 
naadloos aan in de lezing. En lichtte 
namens de gemeente Bronckhorst  
de subsidiemogelijkheden toe, die 
30% van de kosten dekken. 

In de pauze was er een levendige 
drukte voor een 7-tal standhouders 
die energiebesparende producten 
opgesteld hadden. De lezing kreeg 
door het zien van het tastbare pro-
duct een extra dimensie.  

In het tweede deel, lichtte J. van de 
Brink alle energieverslinders in een 
huishouden toe. Met voorbeelden 
hoe het anders, energievriendelij-
ker kan. Van koelkast tot c.v.-pomp.  
Van lamp tot douchekop. Allemaal 
met harde cijfers. Uiteraard kwa-
men de zonnepanelen ter sprake 
met uitkomst dat dit een rendabele 
investering is.

Ook werd stilgestaan bij de laatste 
energiebesparende ontwikkeling, 
‘de LED lamp’. De komend jaren gaat 
de LED-lamp in relatie tot energie-
besparing zich spectaculair ontwik-
kelen. de heer van de Brink plaatste 
een felle kanttekening, bij het VARA 
programma ‘kassa’. In een test met 
led-lampen, en bleek een goedkope 
LED-lamp de beste. Hiermee was de 
heer van de Brink het niet mee eens, 
omdat er maar was getest op 2 pa-
rameters. En niet op de belangrijk-
ste, namelijk de cosinus phi en de 
lichtkwaliteit. Zo sloot de heer van 
de Brink toch nog technisch af. Als 
uitsmijter had de spreker een mooi 
rekenvoorbeeld. 

Als je TL-buizen vervangt voor LED 
TL-buizen in een bestaand arma-
tuur, bespaar je 50%. Na de presen-
tatie was er volop gelegenheid om  
met een drankje langs de stands te 
gaan, en even naar de warmtebeeld-
camera te kijken van Wim Bosman. 
Waarmee, door middel van infra-
rood, lekkage’s opgespoord kunnen 
worden. 

De eerste energievoorlichtingsavon-
den van Installatiebedrijf Wim Bos-
man waren een groot succes, waar-
bij de meeste bezoekers zich een 
bewuster beeld konden vormen van 
‘energie’. En hoe je met relatief sim-
pele aanpassingen, snel veel kunt 
besparen. 

Installatiebedrijf Wim Bosman, 
Enkweg 9, Vorden, 0575-552627, 
info@bosman-vorden.nl

 ADVERTORIAL

Energievoorlichtingsavonden 
Installatiebedrijf Wim Bosman 
druk bezocht !!!



Al met al beloofde dit een spannende wedstrijd te wor-
den. De eerste set begonnen de Vordenaren wat twijfel-
achtig. Er werden veel servicefouten gemaakt en Dash 
maakte een gespannen indruk. Utrecht serveerde daar-
entegen wel met lef en had tevens de blokkering goed 
staan. Hierdoor had Dash moeite om in het eigen spel 
te komen. Aan het eind van de set wist de thuisspelende 
ploeg het verschil te maken. Utrecht pakte de set met 25-
22. De 1-0 achterstand voor de Vordenaren was een feit. 
De tweede set moesten de ‘zwart-roden’ meteen fel begin-
nen. Dit hield in dat er met lef geserveerd moest gaan 
worden en er was meer beweging in de pass nodig om zo 
in het eigen spel te komen. Ondanks enkele wissels en 

time-outs bleef Dash gespannen spelen en werden er veel 
persoonlijke fouten gemaakt. De set ging snel voorbij en 
al gauw stond er 25-17 op het scorebord in het voordeel 
van Utrecht.De derde set benadrukte trainer/coach Henk 
Wahl nogmaals dat er vol risico geserveerd moest gaan 
worden. Met dit gegeven in het achterhoofd begonnen 
de Vordense dames sterk aan deze set. Mede dankzij een 
goede servicebeurt van Karien Meutstege wist de hoofd-
macht van Dash op voorsprong te komen. Aan het eind 
van de set kwam Utrecht nog gevaarlijk dichtbij, maar 
door een hard geslagen bal van Kelly Harbers wist Dash 
de set binnen te halen met 21-25.De ‘zwart-roden’ waren 
vastberaden om het goede spel voort te zetten in de vierde 
set, maar Utrecht was wakker geschud en was niet bereid 
om ze het eigen spel te laten spelen. Met een paar goede 
serviceseries aan de kant van Utrecht konden ze de vier-
de set domineren. Hierdoor kwam Dash niet meer aan 
volleyballen toe en werd de set en hiermee ook de wed-
strijd verloren met 3-1. Volgende week speelt Dash weer 
een thuiswedstrijd, dit maal tegen Langhenkel/Orion, de 
ploeg die op dit moment de derde plek bezet in de rang-
lijst. Er wordt gehoopt op een hoop steun in ‘t Jebbink 
te Vorden om 17.45 uur. Het belooft een erg spannende 
derby te worden.

Dash zet goede reeks niet voort
Vorden  - Zaterdag 2 maart stond er voor de dames 
uit het achtkastelendorp wederom een spannende 
wedstrijd op het programma. Vorige week wist 
Dash met 3-2 te winnen van Set up, de koploper. 
Ditmaal was het de beurt aan de nummer 2 van de 
competitie, Utrecht, om het tegen Dash op te ne-
men. Hierbij kwamen de Vordenaren niet alleen 
tegenover de Utrechtse dames te staan, maar ook 
tegenover een oud-speelster en de zus van Mandy en 
Anouk Nijbroek, namelijk Maaike Nijbroek.

Er werd gespeeld in de vaste samen-
stelling van Chjehrando Gasper, Niels 
Lijftogt, Anne van Eeuwijk en Her-
mien Oudenampsen. De tegenstander 
probeerde wat te goochelen met de 
opstelling maar dat deerde Flash nau-
welijks omdat Flash dat bij de heren 
ook deed. Niels begon dus als eerste 
heer en won makkelijk in twee sets. 
Chjehrando had een zware wedstrijd. 
Hij verloor de eerste set met 21-18, 
won de tweede set in de verlenging 
met 23-21 en ook de derde set ging 

lang gelijk op. Chjehrando won deze
uiteindelijk met 21-16. Anne won
haar enkelpartij in twee sets. Her-
mien kreeg de betere dame van NOP
als tegenstander. Zij verweerde zich
goed maar kwam met 17-21 en 22-24
net te kort. Zowel het herendubbel 
als het damesdubbel leverden daarna
geen problemen op. Beide partijen
werden in twee sets gewonnen. Ook
in de mixen bleek het Vordense team
het sterkst. Ook hier twee overwin-
ningen in twee sets. 
Het behalen van het kampioenschap
in de tweede klasse betekent dat het
team op zondag 21 april om het kam-
pioenschap in die klasse van regio 
Oost speelt. 
NOP - Flash Vorden 1: 1-7.
Andere uitslagen:
Flash Vorden 2 - Thuve 3: 5-3. Flash
Vorden 3 - Phido 10: 6-2. Varsseveld
1 - Flash Vorden 3: 5-3. Flash jeugd 
1 - LBC jeugd 1: 8-0. Steenderen jeugd
2 - Flash jeugd 2: 2-6. Flash jeugd 4 -
Phido jeugd 2: 0-8.

Flash Vorden wint ook 
laatste wedstrijd met 7-1
Vorden  - Badmintonclub NOP uit 
Emmeloord was voor het team 
uit Vorden de laatste tegenstan-
der van het competitieseizoen. 
Flash speelde een goede wedstrijd 
en nam weer 7 punten mee naar 
huis. Alle veertien wedstrijden 
werden dit seizoen met 8-0 of 7-1 
gewonnen. Een aantal weken ge-
leden konden wij u al berichten 
dat het team kampioen gewor-
den was.

De wedstrijden die op het program-
ma staan zijn voor de Ratti dames 
dus allemaal pittige tegenstanders. 
De eerste helft werd duidelijk dat er 
geruime tijd niet gespeeld was. De 
speelsters van Ratti moesten indivi-
dueel wennen, maar ook als team wa-
ren de speelsters nog niet op elkaar 
ingespeeld. Erix/KSV daarentegen 
speelde een goede eerst e helft en cre-
eerde zelfs een paar keer veel gevaar 
voor het doel van Ratti. Onnauwkeu-
righeid in de afronding zorgde ervoor 
dat de stand 0-0 bleef. Naarmate de 
tijd verstreek kwam Ratti beter in de 
wedstrijd. Echt uitgesproken kansen 
bleven echter uit. De rust werd be-
reikt met een 0-0 stand.
De tweede helft begon Ratti voortva-
rend. Opkomende voorstopster Kim 

Heuvelink manoeuvreerde zich mooi
door de verdediging van Erix/KSV. Bij
de zestien aangekomen legde ze de
bal breed op Mariëlle Klein Brinke. 
Zij schoot de bal in de touwen. 1-0. 
Erix/KSV liet zich hierdoor niet van 
de wijs brengen en de druk op de 
achterhoede van Ratti werd opge-
voerd. In de 70e minuut wist Erix/
KSV door middel van een voorzet,
die ogenschijnlijk subliem, achter de
keepster van Ratti belandde op gelij-
ke voet te komen: 1-1. De speelsters
van Ratti hadden nu wel  overwicht
op het veld, maar dit werd helaas 
niet uitgedrukt in doelpunten. Erix/
KSV kwam zelfs op voorsprong. Van-
uit een cornerbal wisten ze de 1-2 te
scoren. Ratti pakte de draad weer op
en bleef positief. De klok tikte echter
sneller door dan gewenst. In de 85e 
minuut wist Ratti gelukkig nog een 
punt veilig te stellen. Lianne ten Ha-
ve prikte de bal in het net vanuit een
scrimmage voor het doel. 2-2. Beide
teams moesten na 90 minuten spelen
genoegen nemen met een punt. Aan-
staande zondag wederom thuis tegen
Hoeve Vooruit 2.

Ratti dames
Uitslag Ratti 1 - Erix/KSV 1
Vorden - Afgelopen zondag was 
het dan eindelijk weer zover! 
Voor de winterstop heeft Ratti de 
eerste reeks met een koppositie 
afgesloten. Nu na de winterstop 
begint iedereen weer op nul en 
zijn de eerste zes bij elkaar in een 
dubbele competitie geplaatst.

Dit jaar gebeurt dat voor de 18e 
keer op de derde zaterdag van 
maart, vlak voordat de lente begint. 
Een grote groep mensen houdt er 
al lang van tevoren rekening mee 
dat ze die zaterdagmorgen vrij-
houden. Ook in andere kernen 
van de gemeente Bronckhorst zijn 
er soortgelijke activiteiten. Vrijwil-
ligers zijn o.a. afkomstig van ver-
schillende buurt- en andere ver-
enigingen zoals Hackfort, de Wil-
denborch, Wildbeheer Eenheid 
IJssel Oost, Wichmond/Vierakker, 
Werkgroep Leefbaarheid Vorden, 
Kranenburgs Belang, hengelsport-
vereniging “De Snoekbaars”, de 
Vordense Rijwiel Toerclub “De 
Achtkastelenrijders”, D-pupillen 
van voetbalvereniging Vorden en 
leerkrachten van school “Het Ho-
ge”. Ook veel particulieren die niet 
gebonden zijn aan een club of ver-
eniging doen mee. Verleden jaar 
werd er in het buitengebied van 
Vorden totaal 1060 kg zwerfvuil 
verzameld; een behoorlijke (of on-

behoorlijke?) hoeveelheid temeer 
als je je het lichtgewicht van blik-
jes e.d. realiseert.

Een dergelijk karwei vereist veel 
menskracht; vrijwilligers zijn dan 
ook nog steeds van harte welkom. 
De ervaring heeft geleerd dat het 
niet alleen een nuttige maar ook 
gezellige activiteit is. Meld u zich 
snel nog even aan voor Wichmond/
Vierakker bij de heer J. Rietman, 
tel. 441999. Voor de overige ge-
bieden bij mw. Wil Voerman, tel. 
552133 of mw. Ria van Vleuten, 
tel. 553357. Een vertegenwoordi-
ger van het college van B en W 
van de gemeente Bronckhorst zal 
die zaterdag in het buitengebied 
van Vorden meehelpen en daarna 
om 12.30 uur de actie officieel 
afsluiten op de Gemeentewerf 
Groendepot (op het terrein van de 
voormalige zuivering), Het Hoge 
65, waarbij - zoveel mogelijk - de 
vrijwilligers die, die morgen zwerf-
vuil raapten aanwezig zullen zijn. 
Naast - ongetwijfeld - woorden van 
waardering zorgt het gemeentebe-
stuur van Bronckhorst voor een 
drankje en een boerenkoolmaal-
tijd, hetgeen door de rapers bijzon-
der op prijs wordt gesteld. Enkele 
leden van Wildbeheer zullen de 
actie “afblazen”.

Vorden…. Ook dit jaar 
weer buiten ”GEWOON” 
schoon!
Vorden - Onder dit motto zul-
len zaterdag 16 maart meer 
dan 100 vrijwilligers gewa-
pend met vuilniszakken het 
zwerfvuil verwijderen uit ber-
men en sloten in het buitenge-
bied van Vorden.

Henk Olthof (overleden in 2010) heeft 
een geheel eigen planetarium ge-
bouwd naar het idee van het beroem-
de Eisinga Planetarium in Franeker. 
Ook het unieke Aardglobe-Stellarium 
is deze avond geopend, tegen gere-
duceerd tarief voor volwassenen en 

kinderen.
Zelfs bij een bewolkte lucht kan in 
Toldijk toch naar de sterren worden 
gekeken! Stap in een grote Aardbol 
en maakt een reis om de wereld. Als 
even later het licht uitgaat, verschijnt 
er een in drukwekkende sterrenhe-

mel. De Aardbol gaat draaien en men 
ziet hoe de sterrenhemel verandert. 
In een half uurtje wordt zo een zeer 
bijzondere reis over de aarde en door 
het heelal gemaakt. In ruimteschip 
Aarde is plaats voor tien volwassenen 
of vijftien kinderen.
Aanmelden hoeft niet, iedereen is 
van harte welkom voor een onver-
getelijke ruimtereis! Achterhoeks 
Planetarium, Hoogstraat 29, Toldijk. 
Meer informatie op de site 
www.achterhoeksplanetarium.nl

Nationale Sterrenkijkdagen bij 
Achterhoeks Planetarium Toldijk

Toldijk - Op vrijdagavond 15 en zaterdagavond 16 maart is het Ach-
terhoeks Planetarium in Toldijk opengesteld. Belangstellenden zijn 
welkom om bij helder weer te kijken naar de nachtelijke hemel. Zij 
kunnen dan door de telescoop kijken naar bijvoorbeeld de manen van 
Jupiter, onze eigen maan, het Zevengesternte of de Orionnevel.

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



Al in Steenderen begon het warme welkom voor Hare Majesteit 
Koningin Beatrix. Daar verzamelden zich vele belangstellenden 
langs het hoofdvoetbalveld van S.V. Steenderen, waar de helikop-
ter landde. De schoolkinderen kregen een prominente plaats om 
de koningin toe te zwaaien.

Met luxe wagen reed Hare Majesteit van Steenderen naar Toldijk, 
waar vlaggen met oranje wimpels aan de gevels wapperden. Ook 
daar zwaaide het massaal toegestroomde publiek haar toe. De 
schoolkinderen hadden allemaal oranje versieringen of hoeden 
op, zwaaiden met de oranje vlaggetjes en zongen ‘Oranje boven, 
leve de Koningin!’ uit volle borst.

Commissaris van de Koningin in Gelderland Clemens Cornielje 
verwelkomde haar en stelde burgemeester van de gemeente 
Bronckhorst Henk Aalderink voor. Hare Majesteit kreeg van haar 
oud medewerkster Erica Olthof een prachtige schoof tulpen, via 
de hofdame, aangereikt.

Koningin Beatrix nam even tijd om te zwaaien naar het publiek 
langs de Kruisbrinkseweg en liep vervolgens naar PJG voorzitter 
Robert ter Maat, die op zijn beurt Hare Majesteit hartelijk wel-
kom heette. Koningin Beatrix feliciteerde hem met het jubileum. 
In de zaal mocht Koningin Beatrix een hartelijk applaus ontvan-

gen van de aanwezige genodigden, allen (oud) bestuursleden van 
onderdelen van de Plattelands Jongeren Gelderland.

Dagvoorzitter Annemiek Riefel stelde de sprekers voor, als eer-
ste burgemeester Henk Aalderink. Hij noemde Bronckhorst zo’n 
typische plattelandsgemeente met zijn demografische ontwikke-
lingen. Maar: “Als we maar anticiperen. Het platteland is gewend 
om de handen uit de mouwen te steken en de kansen die er zijn 
samen op te pakken.” Binnen de P10 gemeenten zijn mogelijk-
heden om een vitaal en toekomstbestendig platteland te maken. 
“Het zal u niet verbazen dat de jongeren daarbij een hele belang-
rijke rol spelen. Ik kan u uit persoonlijke ervaring melden, dat 
ze ook in Bronckhorst activiteiten organiseren met een puurheid 
en aanstekelijkheid, waardoor anderen geïnspireerd raken.” Hij 
sloot af met een lokale oproep: ‘Weerkommen’.

Voorzitter van de PJG Robert ter Maat vindt het inspirerend om 
jongeren door het organiseren van activiteiten bij elkaar te bren-
gen. “Er is niets mooier om iets te kunnen betekenen voor de 
samenleving op het platteland, vooral waar jongeren een belang-
rijke rol spelen,” vertelt hij enthousiast. “Wat ik vooral geleerd 
heb binnen het bestuurswerk is luisteren en kijken naar mensen 
en onze omgeving.” Hij bedankte zijn medebestuurders, mede-
werkers en vrijwilligers. “Zonder hen had ik dit niet kunnen 
doen. Ook niet zonder u. Ieder die hier aanwezig is, heeft een 
bepaalde binding met de PJG. Iets waar ik heel trots op ben en we 
over 100 jaar nog trots op kunnen zijn. Want met elkaar moeten 
we het platteland wel leefbaar houden.”

Het forum bestond uit twee gesprekken met drie personen onder 
leiding van Antoinet van Helvoirt-Looman. Omdat de PJS al 100 
jaar op volle toeren draait met elkaar, kreeg het forum de naam 
‘Plattelandsjongeren draaien door’.

Aan het eerste forum namen deel: Jeroen Janssen (Voormalig 
bestuurslid Plattelands Jongeren Steenderen en PJG), Annemieke 
Traag (Gedeputeerde Provincie Gelderland) en Kees Jan de Vet 
(Directieraadslid Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

De pauze vulde zich met een prachtig, maar ook emotioneel 
moment: het optreden van de Achterhoekse Laura van Kaam, 
winnares van de Voice Kids 2013. Zij zong het lied ‘Achterhoek’, 
geschreven door haar zangcoach Sandra van Rijs: ‘En de mensen 
kennen elkaar. En de mensen staan voor je klaar. Dit is de plek 
waar mijn wiegje heeft gestaan. Waar ik ook ga, mijn hart blijft 

hier. Het land van noaberschap en bier. Dit is mijn streek, mijn
wereld, mijn bestaan.’
Vervolgens kwamen Esther de Lange (Europarlementariër CDA),
Evert-Jan Aalpoel (Voormalig voorzitter Nederlands Agrarisch
Jongeren Kontakt) en Tom Keuper (Voorzitter Gelders Agrarisch
Jongeren Kontakt, secretaris PJG) op het podium.
De forumleden en forumleidster werden bedankt voor de warme
en inspirerende woorden, waarna het gezelschap naar de grote
tent werd geleid voor de opening van de tentoonstelling ‘100 jaar
vrijwillig jongerenwerk op het Gelderse platteland’. De expositie
beslaat periodes van 25 jaar en daardoor maken de bezoekers een
reis door die tijden. Er zijn oude foto’s, vitrines met oude boekjes 
en dergelijke te zien.

De koningin kreeg van Robert ter Maat de schaar uitgereikt voor
het doorknippen van een lint van stro, waarmee de tentoonstel-
ling officieel werd geopend. Hare Majesteit deed dat met verve en
volgde haar gastheer langs de verschillende tijdsvakken. Zij was
zeer onder de indruk van de tentoonstelling en nam ruim de tijd
om alle onderdelen te bekijken en erover te vragen.

Rond vieren nam Koningin Beatrix afscheid van de bestuursle-
den van de PJG. Voorzitter Robert ter Maat overhandigde Hare
Majesteit met dankzegging voor haar komst een hangertje met
twee gouden klompjes, als aandenken aan deze gouden jubile-
umdag. Ook bij vertrek uit Toldijk stonden vele belangstellenden
langs de weg om haar uit te zwaaien. Op ‘vliegveld Steenderen’
stapte zij in de helikopter en keerde huiswaarts. Ook hier werd
ze door vele belangstellenden uitgezwaaid.

In Zaal Den Bremer genoten de gasten van het optreden van ca-
baretgroep Hoe?Zo! uit Vorden, waarna zij weer terugkeerden
naar de grote tent waar het buffet met boerentapas van streek-
producten voor hen klaarstond. Hiermee eindigde het middag-
programma.

’s Avonds vierden vele plattelandsjongeren in een uitverkochte
Zaal Den Bremer een groot Dubbel Goud feest met muziek van
Lady en de Vageband.

Laatste optreden van Hare Majesteit in de provincie Gelderland

Koningin Beatrix toonde veel belangstelling voor 
Plattelandsjongeren Gelderland

Toldijk - Een historische dag, vrijdag 1 maart: Koningin 
Beatrix kwam naar Toldijk om het 100-jarig jubileum bij 
te wonen van de Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) dat 
gevierd werd bij Restaurant Den Bremer. Hare Majesteit 
woonde het forumgesprek bij, luisterde naar het prach-
tige optreden van Voice Kids winnares 2013 Laura van 
Kaam en opende de tentoonstelling ‘100 jaar vrijwillig 
jongerenwerk op het Gelderse platteland’.

Koningin Beatrix in Toldijk voor het 100-jarig jubileum van Plattelands 
Jongeren Gelderland.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl
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Dekoratief Marian
uw adres voor :

Hobbymaterialen
en

Energetix Wellness sieraden
tel.: 0544 - 464164

www.dekoratiefmarian.nl

Nu: subsidie op isolatie- en glas
en 6% BTW op arbeid

www.haggeman.nl

Tot 1 maart 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%
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Openingstijden:
Vrijdag:    9.00 uur - 21.00 uur

Zaterdag:   9.00 uur - 16.00 uur

Zondag: 11.00 uur - 16.00 uur

 Uitleg keukenapparatuur door een 

 professionele kok

 Informatie over: keukens, badkamers,  

 tegels, zonnepanelen en btw voordeel 

 Informatie over binnenhuisarchitectuur,  

 woninginrichting, onderhoud en tuinen 

 Speciale openhuisacties*

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

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

OPEN HUIS BRUGGINK
GRATIS ONTBIJTBUFFET 

zaterdag 9 maart van 09.00 - 11.00 uur 
zondag 10 maart van 11.00 - 12.00 uur

CUP CAKES MAKEN VOOR KINDEREN

IJssel
computerservice

*

*

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl
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Functionaliteit is de kracht van Ach-
terhoekagenda.nl. Daarvan profite-
ren de verenigingen, stichtingen, be-
drijven en andere organisatoren van 
activiteiten, maar vooral de bezoe-

kers. Via de uitgebreide mogelijkhe-
den om te filteren, vindt de bezoeker 
snel wat hij of zij zoekt en kan het 
agenda-item direct in de eigen per-
soonlijke agenda worden geplaatst 
via een link of door het scannen van 
de QR-code. Op Google Maps wordt 
de locatie weergegeven en kan de 
route ernaartoe worden berekend. 
Met dank aan de Vereniging Kleine 
Kernen zijn alle kernen binnen de 
Achterhoek ingevoerd.
Een ander belangrijk doel van de Ach-
terhoekagenda is het versterken van 
de onderlinge samenwerking in de 
Achterhoek. Door goed op de hoogte 
te zijn van elkaars activiteiten, kun-
nen deze door samenwerking wor-
den versterkt en worden dubbele 
soortgelijke activiteiten op hetzelfde 
moment voorkomen. 
De agenda-items worden ingevoerd 
door redacteuren. Of men sporadisch 
of regelmatig publicaties aanmaakt, 
het maakt niet uit: iedereen kan zich 
aanmelden als redacteur.
Agenda-items worden op één centrale 
plaats ingevoerd en breed via diverse 
kanalen gepubliceerd, zoals in kran-
ten en op websites. Het is mogelijk 
om in één keer een grote hoeveelheid 
agenda-items te exporteren naar en 
te importeren vanuit Excel. Op de 
site is een kant-en-klaar formulier te 
downloaden.

Vanuit Achterhoekagenda.nl is het 
tevens mogelijk om eenvoudig een 
agenda voor bijvoorbeeld de eigen 
website van een vereniging of stich-
ting te genereren. Met behulp van 
filters geeft de redacteur aan welke 
items in zijn eigen decentrale agenda 
komen te staan.
Na het invoeren van een agenda-items 
kan een redacteur namens Achter-
hoekagenda.nl een Tweet plaatsen of 
een Facebook-item posten om vervol-

gens via uw eigen social media verder 
te verspreiden.

Achterhoekagenda.nl is tot stand 
gekomen in samenwerking met de 
gemeente Bronckhorst, VVV Bronck-
horst en wordt ondersteund door Re-
gio Achterhoek en Stichting Achter-
hoek Toerisme (StAT).

Activiteiten in Achterhoek  centraal 
op Achterhoekagenda.nl
Achterhoek - De website www.achterhoekagenda.nl is ontwikkeld met 
als doel een compact, maar compleet overzicht van activiteiten in de 
Achterhoek te bieden aan inwoners, toeristen, verenigingen, stichtin-
gen, gemeenten en ondernemers. De gebruikers zijn ook meteen de 
makers: iedereen kan als redacteur namelijk agenda-items toevoegen.

Twitter: @Achterhoekagenda
Facebook: www.facebook.com/Achterhoekagenda

Vrijdag wordt al begonnen met de 
opbouw van de Bøakse Pub. Een 
prachtig mooie bruine kroeg, geheel 
in stijl en tot in detail nagebouwd. De 
kroeg biedt alleen al plaats aan ruim 
80 bezoekers en er zitten een aantal 
zitplaatsen in.
Veel aandacht gaat uit na de muzi-
kale invulling van het evenement:
Op ZATERDAG is DJ Sander net als 
in 2011 weer paraat en is Sesam Sen-
sation.Band de afsluitende act. Met 
Sebastiano Zafarano, bekend van The 
Voice of Holland als charismatische 

frontman zet deze band een geweldig 
speciale show met een bijzondere act 
neer. In januari won Sesam de Award 
voor Beste Cover/Feestband van Ne-
derland!
En heel bijzonder is dit jaar de invul-
ling van de ZONDAGMIDDAG: het 
‘ALF-JUNIOR’, alle Kinderen tot en 
met 15 jaar GRATIS entree! De zon-
dagmiddag begint met een grandioos 
kindermatinee van Amy & Serena.
Serena heeft in de landelijke finale 
de eerste prijs gewonnen met de 
talentenjacht van de Vara, het Tv-

programma Kinderen voor Kinderen 
2011/2012. Ze kreeg een enorme be-
ker! Kijk eens op http://youtu.be/ku-
Li5dny0L8. In 2012 deed ze mee aan 
de Voice Kids, The Blind Audition. Ze 
belandde in het coaching team van 
Marco Borsato. Dit avontuur duurde 
tot aan The Battles. Tijdens de repe-
tities heeft ze Amy ontmoet, zij zat 
ook in het team van Borsato. Er was 
direct een klik tussen de dames! Amy 
is ook bekend van het Junior Songfes-
tival heeft zelfs een videoclip: Boom 
Boom. Kijk op http://youtu.be/NU-
P57UAoJig 
Deze middag kunnen de kids zich la-
ten Schminken, zijn er Clowns, een 
springkussen KOE, enzovoort. “Laat 
je verrassen….”
Net als vorig jaar is er samenwerking 
met Jeugd & JongerenWerk Baak en 
gaat een deel van de opbrengst naar 
nieuwe initiatieven van deze harde 
werkers.

PROGRAMMA OVERZICHT:
Zaterdag 16 maart: tent open om 
20.30 uur met DJ Sander vanaf 21.00 
uur, SESAM Sensation Band met 
top40/top100/alles-top.
Zondag 17 maart: tent open om 13.30 
uur met VoiceKids sterren Serena en 
Amy vanaf 14.00 uur, Strike!, Old Ni-
js met leden van Normaal en Toontje 
Lager.
Voor overige info, check de sites van 
de cafés HCR Herfkens en Café De 
Bierkaai www.debierkaai.nl en Face-
book! met youtube filmpjes, foto’s, 
promootjes, bio‘s en koetjes en kalf-
jes.

VOORVERKOOP bij: Expert Arendsen 
in Hengelo; Café Herfkens, telefoon 
(0575) 441252; Café De Bierkaai, tele-
foon (0575) 441315 en Music & Enter-
tainment Voorst. OF: via de luie stoel 
op TicketScript via 
www.FaceBook.com/lentefeest.

Achterhoeks Lente Feest
voorverkoop van start!
Baak - Het Achterhoeks Lente Feest is dit jaar twee dagen: zaterdag 
16 en zondag 17 maart 2013. Twee festivaldagen voor jong en oud. En 
de voorverkoop is begonnen en loopt goed! Net als voorgaande jaren 
wordt de feesttent op het Kermisterrein aan de Wichmondseweg in 
Baak weer omgetoverd tot een waar danspaleis, met een prachtige 
lichtshow.

… en Serena van The Voice Kids 
treden op tijdens het Achterhoek Lente Feest Junior.
Amy …

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

Er zullen dansen te zien zijn van ver-
enigingen uit de hele regio. Onder 
andere uit Keijenborg, IJzevoorde, 
Lochem, Zelhem, Halle, Veldhoek, 
Brummen, Apeldoorn en natuurlijk 
uit Baak!
In tegenstelling tot eerdere berichten 
komt er een andere openingsact: Een 
professionele dansgroep zal speciaal 
voor deze gelegenheid een aantal 
prachtige dansen laten zien. Er kan 
dan genoten worden van de kunsten 

van Jazz & Showballet Nicole uit 
Mijdrecht!

Het spektakel vindt plaats in de sport-
hal in Wichmond, Lankhorsterstraat
3. Er wordt entree gevraagd voor be-
zoekers vanaf 4 jaar. Het begint om 
13.00 uur, de zaal is om 12.30 uur 
open en het duurt tot ongeveer 15.30
uur.

Iedereen is van harte welkom!

Jazzdemo DOG Baak 2013 
extra feestelijk!

Wichmond - 10 maart is het zover: Gymnastiekvereniging DOG Baak
organiseert weer een mooi dansfestijn. Aangezien de vereniging dit
jaar vijftig jaar bestaat wordt het een extra feestelijke middag.

Jazzdemo DOG Baak was in 2012 kleurrijk.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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In 2012 dachten veel mensen uit Hengelo met ons 
mee over de nieuwe inrichting van park De Bleijke. 
Samen met Dorpsbelang Hengelo, een klankbord-
groep van omwonenden en gebruikers van het 
park en veel schoolkinderen uit Hengelo is een 
mooi ontwerp tot stand gekomen. In het najaar is 
er flink gewerkt in het park en de basis van de 
nieuwe inrichting aangelegd.

Alle kinderen en volwassenen uit Hengelo mogen 
dan helpen met het inplanten van bomen in het 
park. Ook is er voor een aantal kinderen de moge-

-

De komende jaren een boom zien groeien die u 
op 23 maart zelf plant, het kan in park De Bleijke! 

Aanmelden

aanmelding voor 18 maart a.s. via info@bronck-

Plant uw eigen boom of vlecht een wilgentenenhut 
op 23 maart! 
Plantdag park De Bleijke, Hengelo

In de bebouwde kommen in Gelder-

-

als de snelheid van de auto afneemt. 
-

heeft berekend dat er in Nederland 
-

Weersomstandigheden
“Ik heb ook geleerd wat een natte 

van sommige andere automobilis-

-
structeur? Iemand van de verkeers-

van Wilsem uit het Gelderse Hete-
ren. 

Twee keer zo snel - vier keer zo 
lange remweg

-
ongevallen speelt snelheid een 

op een plotseling overstekend kind 
te reageren. Je remweg wordt ook 
veel langer: twee keer de snelheid 
betekent vier keer de remweg. 
Èn de klap komt veel harder aan.

De confrontatie

Xperience’ van het Regionaal Orgaan 

een natte baan eerst een noodstop 

-

-

achter elkaar met verschillende 
-

fronterend.” 

Remweg veel langer

-

van ernstige ongevallen. Om een 

-

is dat de derde verdieping...

Rij relaxed

u ongelukken en bekeuringen. 

relaxter, minder inspannend en veel 

over eens. 

Rij relaxed, da’s nog zuiniger óók
Snelheid oorzaak van één op de drie 
verkeersongevallen

Overzicht werkzaamheden:

Werkzaamheden Vorden centrum begonnen

met de fasering op 
www.bronckhorst.
nl, onder Plannen 

scan de QR-code.

Meer bomen in centrum
In het centrumgebied plaatsen we 

omvang en met goede ondergrondse 
-

men er meer bomen met een goede 

het centrum dan nu het geval is. 

eiken van de Zutphenseweg te ver-

-
plantmachine verplaatst. Om de weg 
te verbreden verplanten we op 7 en 

Bleek naar het naastgelegen weiland.

Overlast

-

planning. Zaken als bevoorrading van 

etc. worden vooraf besproken en 
afgestemd.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen over de plannen, 

manier bereiken:

15.00 en 16.00 uur binnenlopen 



Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. Een afspraak maken heeft ook als voordeel dat u niet hoeft te wachten.

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn.

Toon en Daan

streerd partnerschap. Als een stel 
niet getrouwd is en ook geen part-
nerschap heeft, dan moeten ze, als 
ze hun verhuizing willen regelen via 
DigiD, ieder afzonderlijk aangifte 
doen. Een schriftelijke aangifte 
(via de post of aan de balie) moeten 
ze alle twee ondertekenen. Komen 
ze niet van hetzelfde oude adres, 
dan moeten ze allebei afzonderlijk 
aangifte doen.” 

Daan: “Uw verhuizing kunt u koste-
loos doorgeven. In Bronckhorst kan 
dit volledig digitaal met uw DigiD via 
www.bronckhorst.nl. Bij het door-
geven van uw verhuizing heeft u een 
kopie van het huur- of koopcontract 
nodig of, als u bij iemand anders 
gaat inwonen, een schriftelijke toe-
stemming van de hoofdbewoner en 
een kopie van het legitimatiebewijs 
van de hoofdbewoner.” Een for-
mulier ‘Verklaring van inwoning’ 
kunt u downloaden op onze website 
(Infobalie  Digitaal loket  
Verhuizing).”

Toon: “U kunt ook persoonlijk aan-
gifte van uw verhuizing doen op het 
gemeentehuis. In dat geval brengt u 
naast bovengenoemde documenten 
ook nog een geldig legitimatiebewijs 
mee. Een andere mogelijkheid is nog 
een aangifteformulier downloaden 
op onze website, invullen en via de 
post naar ons toesturen, samen met 
de bovengenoemde documenten en 
een kopie van een geldig legitimatie-
bewijs.”

Daan: “Gaat u emigreren? Dan bent 
u verplicht binnen 5 dagen voor uw 
vertrek uit Nederland bij uw woon-
gemeente schriftelijk aangifte van 
uw vertrek te doen. In de aangifte 
moet u zowel het oude adres als 
het eerste adres van verblijf in het 
nieuwe land vermelden. Gebruikt u 
hiervoor het pdf-formulier ‘Verhui-
zing - vertrek naar het buitenland’ 
dat u kunt downloaden op onze 
website (Infobalie  Digitaal loket  
Verhuizing). Het ingevulde formulier 

stuurt u met een kopie van uw geldige 
legitimatiebewijs naar ons op.” 

Toon: “Na een correcte aanlevering 
van de benodigde informatie, digitaal 
of op andere wijze, nemen wij uw 
aangifte van verhuizing in behande-
ling. U ontvangt van ons ná de ver-
werking een bevestiging. De gemeen-
te verwerkt uw aangifte van verhui-
zing op de datum van aangifte in de 
gemeentelijke basisadministratie 
(GBA). Indien niet alle benodigde 
stukken zijn bijgevoegd, kunnen wij 
de aangifte (nog) niet verwerken. 
Wij wijzen u erop dat het niet op tijd 
aanleveren van de stukken kan lei-
den tot het zogenaamd in onderzoek 
zetten van uw adresgegevens. Dit kan 
mogelijk financiële gevolgen met zich 
meebrengen (o.a. voor kinderbijslag, 
huurtoeslag of een uitkering).” 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Daan: “Als u gaat verhuizen moet 
u dit uiterlijk binnen 5 dagen na 
uw verhuizing doorgeven aan de 
gemeente, waar u gaat wonen. 
De nieuwe gemeente vraagt uw 
gegevens op in uw oude gemeente. 
U hoeft uw verhuizing dus niet door 
te geven bij uw oude gemeente. 
Blijft u in dezelfde gemeente wonen, 
zoals Brigitte en Johnnie Breukink, 
dan geeft u de verhuizing door in uw 
huidige woongemeente. Gaat u bij 
iemand inwonen, dan heeft u toe-
stemming nodig van de hoofdbewo-
ner. Verhuist u naar het buitenland, 
dan moet u de emigratie uiterlijk 
5 dagen vóór uw vertrek doorgeven 
aan de gemeente.” 

Toon: “Brigitte en Johnnie zijn 
getrouwd. In hun geval kan één van 
beiden de aangifte doen. Dat geldt 
ook als er sprake is van een geregi-

Deze week:  Aflevering 26

Verhuizen?
Geef uw nieuwe adres 
tijdig aan ons door!
Brigitte en Johnnie Breukink gaan 
verhuizen naar een nieuw huis ver-
derop in hun dorp. Na enkele weken 
klussen zijn ze er helemaal klaar 
voor. Hun oude huis is gelukkig ver-
kocht en ze hebben alles inmiddels 
geregeld voor de verhuizing. De 
overdracht, de verhuiswagen etc. 
Vanavond willen ze verhuiskaarten 
sturen naar familie en vrienden, 
maar ook hun adreswijziging door-
geven aan verenigingen en instan-
ties waar ze mee te maken hebben 
etc. Ook de gemeente moet een 
adreswijziging ontvangen, ze vra-
gen zich af hoe dat in z’n werk gaat. 

Meer informatie over het doorgeven van een verhuizing vindt u op 

www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50. 

Eind februari hebben de gemeenten 
Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land en Oude IJsselstreek besloten 
dat de brandweervrijwilligers in 
dienst komen van de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). 
Deze overgang vindt per 1 januari 
2014 plaats. De brandweerposten 
binnen de vier gemeenten vormen 
samen Brandweer Achterhoek West.

Dit besluit is een gevolg van de wet 
Veiligheidsregio’s. Deze wet verplicht 
de gemeenten om de brandweer 
uiterlijk 1 januari 2014 te regionali-
seren. De overgang van het dienst-
verband van de vrijwilligers naar 

de VNOG zorgt ervoor dat aan de 
verplichting tot regionalisering wordt 
voldaan. Voor de ruim 350 brand-
weervrijwilligers die vanuit de elf 
brandweer-kazernes 24 uur per dag, 
7 dagen in de week klaar staan, heeft 
dit besluit geen gevolgen. Hun stand-
plaats en werkzaamheden wijzigen 
niet. 
De brandweerposten uit de vier ge-
meenten die Brandweer Achterhoek 
West vormen, werken als sinds 
1 januari 2011 intensief samen. 
De vier voorheen gemeentelijke 
brandweerkorpsen zijn sinds die tijd 
één organisatie waarvan het kantoor 
gehuisvest is in Doetinchem.

Brandweervrijwilligers in dienst van de 

Veiligheidsregio

Vindt u het ook belangrijk om in een 
mooie, schone omgeving te wonen? 
Doe dan mee aan de jaarlijkse zwerf-
vuilschoonmaakdag op 16 maart! Ve-
le handen maken immers licht werk. 
De gemeente zorgt voor de benodigde 
materialen om veilig schoon te ma-
ken. Wilt u als vrijwilliger meehelpen, 
meldt u zich dan aan via de hieronder 
vermelden contactpersonen.

 dhr. B. Veldhuizen, 
 tel. (06) 13 16 12 30, en dhr. 
 G. van Heusden, tel. (0313) 47 20 42)

 dhr. A. Nijhof, tel. (06) 51 16 92 01, 
en mevr. M. Ruiterkamp, 

 tel. (0575) 46 75 01

 dhr. M. Lamers, 
 tel. (0575) 44 12 44 

 mevr. R. van Vleuten, 
 tel. (0575) 55 33 57, en mevr. 
 W. Voerman, tel. (0575) 55 21 33

 dhr. J. Rietman, tel. (0575) 44 19 99 

 dhr. E. Colenbrander, 
 tel. (0314) 62 52 67

Bronckhorst buitengewoon schoon

Zwerfvuilschoonmaakactie op 16 maart

 dhr. G. Berenbroek, e-mail: 
 gerard.berenbroek@dbhengelo.nl, 

en dhr. E. Menkveld, 
 e-mail: evert.menkveld@kpnmail.nl

 dhr. L. Pape, e-mail: laurens.pape@ 

gmail.com, en dhr. H. van Beek, 
 e-mail: fam.hvbeek@online.nl

 mevr. R. van Vleuten, 
 tel. (0575) 55 33 57, en mevr. 
 W. Voerman, tel. (0575) 55 21 33

Woont u in een van de andere kernen in de gemeente en wilt u op 16 maart a.s. 
ook een bijdrage leveren door uw eigen straat of buurt schoon te maken? 
Geef u dan op bij de gemeente via e-mail: info@bronckhorst.nl.



De gemeentelijke zwembaden in 
Bronckhorst gaan weer open in 2013. 
Het Burg. Kruijffbad in Steenderen op 
13 april en Het Elderink in Hengelo 
(Gld) op 27 april. U kunt voor het 
zomerseizoen een abonnement bij 
uw basiszwembad bestellen die toe-
gang geeft tot de gemeentelijke open-
luchtzwembaden én het Hessenbad 
in Hoog-Keppel (open 20 april) en 
In de Dennen in Vorden (open 28 april). 

Informatie Hessenbad Hoog-Keppel 
en In de Dennen in Vorden
Het Hessenbad in Hoog-Keppel 
en In de Dennen in Vorden zijn 
openluchtbaden in beheer van een 
stichting. Kijk voor informatie en het 
aanvragen van zwemabonnementen 
en zwemlessen bij deze baden op 
www.zonnewater.nl en 
www.zwembad-indedennen.nl. 

Zwemplezier
Naast de zwemlessen bieden de 
zwembaden ook diverse andere 
wateractiviteiten aan, zoals disco-
zwemmen, moonlightzwemmen 
en de zwem4daagse. Kijk op de 
www.bronckhorst.nl voor het ruime 
aanbod per zwembad. 

Voorverkoop zwemabonnementen 
2013
Met het zwemseizoen in aantocht 
kunt u uw zwemabonnement weer 
voordelig aanschaffen in de voor-
verkoop. U bespaart dan bijna 20% 
op de geldende prijs bij normale ver-
koop. U kunt van 4 t/m 31 maart a.s. 
van dit voordeel profiteren door uw 

zwemabonnement direct op onze 
website aan te vragen en te betalen: 
www.bronckhorst.nl  Infobalie  
Digitaal loket  Zwemabonnement 
en zwemlessen. Eventueel kunt u 
het aanvraagformulier daar ook 
downloaden, invullen en opsturen. 

Machtiging
Met het opsturen van het formulier 
machtigt u de gemeente het abonne-
mentsgeld eenmalig van uw rekening 
af te schrijven. Helaas kunnen wij on-
volledig ingevulde formulieren of for-
mulieren die na 1 april 2013 binnen-
komen, niet in behandeling nemen.

Verlengen of wijzigen toegangspas
Bent u in het bezit van een toegangs-
pas van vorig jaar en vraagt u nu een 
nieuw abonnement aan, dan verlen-
gen wij uw pasje. Naast het invullen/
opsturen van het formulier hoeft u 
niets meer te doen. Ook als u uw 
abonnementsvorm van vorig jaar wilt 
omzetten naar een andere abonne-
mentsoort, hoeft u naast het verzen-
den van het formulier niets te doen. 
Het abonnement zetten we om en 
wordt verlengd en u heeft met uw 
pasje weer toegang tot de zwembaden.

Nieuw abonnement
Schaft u nu een abonnement aan en 
bent u nog niet in het bezit van een 
pasje? Uw gegevens worden dan in 
ons systeem gezet en u kunt bij uw 
eerste bezoek aan uw basiszwembad 
bij de kassa een pasje laten maken, 
met daarop een pasfoto die wij van u 
maken. Bij een gezinsabonnement 
maken wij van elk gezinslid een foto. 

Nieuw pasje nodig?
Is uw oude pas aan vervanging toe 
dan kunt u na opening aan de kassa 
van het zwembad een nieuwe pas 
aanvragen. 

Opgave en vooruitbetaling 
zwemlessen 
Voor het nemen van zwemles is een 
zwemabonnement verplicht (m.u.v. 
Het Hessenbad). De zwemles moet 
bij de opgave vooraf worden betaald. 
Alle baden bieden zwemlessen aan. 
Deskundige zwemonderwijzers leren 
de zwemvaardigheden aan jong en 
oud. Meerdere keren per week geven 
zij zwemlessen. Voor informatie over 
de zwemlessen kunt u contact opne-
men met het desbetreffende zwem-
bad of kijk op www.bronckhorst.nl.

De opgave en betaling voor het Burg. 
Kruijffbad en Het Elderink gaat op 
dezelfde wijze als bij de aanvraag van 
een zwemabonnement. Voor opgave 
van zwemles voor het Hessenbad en 
In de Dennen verwijzen we u naar 
hun website.

Meer informatie 
over de ge-
meente-lijke 
zwembaden 
vindt u op 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code. 

Afwijkende openingstijden
Het Burg. Kruijffbad en Het Elderink 
zijn op Koninginnedag 30 april 
gesloten. Hemelvaartsdag en 
2e Pinksterdag zijn de baden geopend 
als op zondag. Op zondag 9 juni is 
Het Elderink de gehele dag gesloten 
in verband met de triathlon. 

Voor afwijkende openingstijden van 
Het Hessenbad verwijzen we naar 
www.zonnewater.nl en van 
In de Dennen naar www.zwembad-
indedennen.nl. 

Zwemseizoen 2013 start in april 
Neem een frisse duik in de Bronckhorster zwembaden!

Openingstijden recreatief zwemmen

Burg. Kruijffbad, Prins Bernhardlaan 3, Steenderen, tel. (0575) 75 05 83
maandag  gesloten m.u.v. 22 juli t/m 1 september
   (open van 13.00 - 20.00 u)
dinsdag 8.30 - 17.00 u en 19.00 - 20.30 u
  m.u.v. 22 juli t/m 1 september (open 09.00 u)
woensdag 9.00 - 17.00 u
donderdag 9.00 - 17.00 u en 19.00 - 20.30 u
vrijdag 8.30 - 17.00 u en 19.00 - 20.30 u
  m.u.v. 22 juli t/m 1 september (open 09.00 u)
zaterdag 10.00 - 17.00 u 
zondag 10.00 - 17.00 u

Het Elderink, Elderinkweg 1, Hengelo (Gld), tel. (0575) 75 05 81
maandag gesloten m.u.v. 22 juli t/m 1 september
  (open van 13.00 - 20.00 u) 
dinsdag 7.00 - 17.00 u  en 18.30 - 20.00 u
woensdag 7.00 - 17.00 u  en 18.30 - 20.00 u
donderdag 7.00 - 17.00 u  en 18.30 - 20.00 u
vrijdag 7.00 - 17.00 u  en 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Hessenbad, Monumentenweg 32, Hoog-Keppel, tel. (0314) 38 08 10 
maandag 9.00 - 17.30 u
dinsdag 7.00 - 17.30 u en 19.00 - 21.00 u 
woensdag 7.00 - 17.30 u
donderdag 7.00 - 17.30 u en 19.00 - 21.00 u 
vrijdag 7.00 - 17.30 u
zaterdag 9.00 - 17.30 u
zondag 9.00 - 17.30 u

In de Dennen, Oude Zutphenseweg 7, Vorden. tel. (0575) 55 12 03
maandag 13.00 - 20.00 u
dinsdag 7.00 - 20.00 u
woensdag 7.00 - 20.00 u
donderdag 7.00 - 20.00 u
vrijdag 7.00 - 20.00 u
zaterdag 12.00 - 17.00 u
zondag 12.00 - 17.00 u

Tarieven
 Normaal  Voorverkoop
Volwassen dagkaart €     4,50
Jeugd dagkaart €     3,20
Volwassen abonnement €   64,00 €   54,00
Jeugd abonnement €   44,00 €   38,00
Abonnement 65+ €   57,00 €   47,00
Gezinsabonnement € 148,00 € 125,00
Volwassen 10 badenkaart €   40,50
Jeugd 10 badenkaart €   28,80
Zwemleskaart (abonnement verplicht) €   70,00***

Volwassen: vanaf 18 jaar
Jeugd: 3 t/m 17 jaar
Kinderen t/m 2 jaar gratis toegang

*** Voor de zwemlessen in Het Hessenbad en In de Dennen gelden andere 
tarieven, kijk op www.zonnewater.nl of www.zwembad-indedennen.nl. 

B en w besloten vorige week om de gemeenteraad 
te vragen een subsidieregeling voor het onderhoud 
van maalvaardige molens in Bronckhorst vast te stellen. 
Met dit plan is een bedrag gemoeid van 11.000 euro per 
jaar. Verspreid in onze gemeente staan op dit moment 
acht maalvaardige molens (molens die nog kunnen ma-
len). Dit zijn de Follega Molen en watermolen in Keppel, 
Bronkhorstermolen in Steenderen, Hackfortermolen, 
molen De Hoop, Lindesemolen en watermolen bij kasteel 
Hackfort in Vorden, Wittebrinkemolen in Zelhem en 
molen De Hoop in Rha. Eigenaren van deze molens 
kunnen volgens de regeling jaarlijks een verzoek doen 
voor een bedrag van 1.375 euro voor onderhoud aan hun 
molen. Met de bijdrage van de gemeente kunnen molen-
eigenaren bovendien een beroep blijven doen op een 
onderhoudsbijdrage van de provincie. De gemeente 
vindt het belangrijk molens met deze regeling te onder-
steunen omdat molens een belangrijke toeristische 
waarde hebben en tot ons culturele erfgoed behoren. 

Dit plan is op verzoek van de raad door b en w uitgewerkt 
en kwam aan de orde in het traject naar een toekomst-
bestendig Bronckhorst. De raad bespreekt het plan op 
14 en 27 maart a.s.

Subsidieregeling molens

Op 6 maart starten de voorbereidin-
gen voor het vellen van bomen op het 
terrein De Kwekerij aan De Heurne in 
Hengelo. Hiervoor is op 13 december 
2012 een kapvergunning afgegeven. 
De projectontwikkelaars Van Wanrooy 
en Roosdom-Tijhuis voeren nu de 

kap uit, zodat zij de vogels later niet 
storen in hun broedseizoen. Voor de 
bomen is geen ruimte in het gewijzig-
de plan van 50 nieuwbouwwoningen. 
Op het terrein komt nieuw groen ter 
compensatie. Naast de te kappen 
bomen worden ook delen van de 
bestaande houtwal en ander groen 
opgeschoond. Goede stukken groen 
uit de houtwal krijgen een nieuwe 
plek op het nieuwbouwterrein. 

Ontwerp-bestemmingsplan
Het ontwerp-bestemmingsplan lag 
van 29 november 2012 t/m 9 januari 
2013 ter inzage. De gemeenteraad 
ontving hierop geen zienswijzen. 
Op 27 maart beslist de raad over 
vaststelling van het plan. Als geen 
beroep wordt aangetekend tegen dit 
besluit, dan is het bestemmingsplan 
eind mei onherroepelijk en kunnen 
de projectontwikkelaars van start.

Bomenkap en groenonderhoud 
op nieuwbouwterrein De Kwekerij 
in Hengelo



Raadsvergadering 
1 maart 2013
Op 1 maart jl. vergaderde de ge-
meenteraad. Tijdens de vergadering 
werd mevrouw J.W. Knake uit 
Hummelo benoemd als commissie-
lid, niet-zijnde raadslid voor D66. 
Verder is o.a. gesproken over:

 De raad stemde er unaniem mee 
 in om over te gaan tot berging van 

het wrak van een Engelse bom-
menwerper uit WOII in Zelhem, 

 na een subisidietoekenning van 
 het rijk van 70% van de bergings-

kosten en een sluitende begroting. 
De maximale bijdrage van de ge-
meente is € 50.000, daarnaast zijn 
nog bijdragen van derden nodig. 
Naast het bergen van de slachtof-
fers, het vliegtuig en eventueel nog 
aanwezige explosieven, het verwij-
deren van vervuiling in de grond 
heeft de berging ook een educatief 
aspect

 De raad stemde in met een herzie-
ning van het bestemmingsplan, 
waarmee de nieuwvestiging van 
een paardenfokkerij en omzetting 
van bestaande bedrijfswoning 
naar burgerwoning mogelijk 

 wordt

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met een budget van 

 € 87.000 voor de verbouw van 
 de Dorpsschool Halle en aanpas-

singen aan de verkeerssituatie. 
Aanleiding zijn de actuele ontwik-
kelingen van de plattelandsscholen 
in Bronckhorst-Oost. Door clustering 
van kindvoorzieningen behouden 
we een goed aanbod, zodat alle 
kinderen uit Bronckhorst toegang 
hebben tot kwalitatief goede voor-
zieningen. Met een amendement 
van VVD, GroenLinks, D66 en GBB 
draagt de raad het college op ook 
met een concreet plan voor de 
school Wolfersveen te komen, 

 tot een bedrag van € 250.000. 
 Ook moet het college voor de 
 zomer van 2013 met een actueel 

Integraal Huisvestingsplan komen 
waarin de verbouwkosten voor 
Wolfersveen zijn meegenomen 

 (tegen: CDA, PvdA). Een amende-
ment van CDA voor een dekkings-
plan voor de school Wolfersveen 
zónder kredietbedrag haalde het 
niet (voor: CDA, PvdA, tegen: VVD, 
GroenLinks, D66, GBB)

 De raad stemde unaniem in met 
 de plannen voor duurzame ver-

sterking van de bedrijventerreinen 
Bronckhorst en € 550.000 beschik-
baar te stellen als co-financiering 
voor de investering aan riolerings-
werkzaamheden. Een motie van 
CDA, VVD, GroenLinks en GBB voor 
bevordering van parkmanagement 
op de bedrijventerreinen werd 
aangenomen (PvdA en D66 stem-
den tegen)

 De raad stemde in met de nieuwe 
welstandsnota, waarbij ambte-

 naren een grotere rol in de beoor-
deling van plannen krijgen in plaats 
van een externe commissie. Dit 
moet voor inwoners met vooral 
eenvoudige aanvragen bijdragen 
aan een kortere doorlooptijd van 
hun verzoek

 Gemeenten worden de komende 
jaren geconfronteerd met grote 
veranderingen op het sociale ter-
rein: de Participatiewet, decentra-
lisatie jeugdzorg en structuurver-
anderingen rond de AWBZ en de 
Wmo. Veel nieuwe taken komen 
vanuit onder andere het rijk naar 
gemeenten toe. De raad stemde in 
met de regionale kaders, waarmee 
de acht Achterhoekse gemeenten 

richting geven aan de verdere 
 invulling (voor: CDA, VVD, Groen-

Links, D66, GBB, tegen: PvdA). 
 Een amendement hierover van de 

PvdA haalde het niet, een motie 
van GroenLinks en GBB over de 

 regionale samenwerking en de 
mogelijkheden tot lokale invulling 
van de decentralisaties werd aan-
genomen (D66 stemde tegen)

 De raad stelde het zogenaamde 
analysedocument transformatie 
(decentralisatie) jeugdzorg vast, 
over het bestaande stelsel van 
jeugdzorg, gericht op de Achter-
hoek (voor: CDA, VVD, GroenLinks, 
D66, GBB, tegen: PvdA). Een amen-
dement van de PvdA haalde het niet

 De raad stelde de nieuwe verorde-
ning met algemene stemmen vast 

 De raad stelde unaniem de nieuwe 
subsidieverordening ‘Achterhoek 
bespaart 2013-2014’ vast. Hier-
mee kunnen woningeigenaren een 
bedrag van maximaal € 500 aan 
subsidie krijgen voor het uitvoeren 
van energiebesparende maatrege-
len (dak-, vloer- en/of gevel- of 
spouwmuurisolatie) aan hun huis. 
Een motie van CDA, VVD, PvdA, 
GroenLinks over stimulering van 
gebruik en bekendheid van de 

 regeling in Bronckhorst werd 
 aangenomen (D66 en GBB stemden 

tegen). Zie voor meer informatie het 
artikel elders op deze gemeente-
pagina’s

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
de vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie  Openbare verga-
deringen  Gemeenteraad.) 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 27 maart (

) 

 De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan ‘Hengelo; her-

ziening De Kwekerij’ ongewijzigd 
vast te stellen. Dit nieuwbouwplan 
biedt ruimte aan maximaal 50 

 woningen

 Het gemeentelijk verkeersbeleid is 
in 2007 vastgesteld. Getoetst is of 

het beleid nog actueel is op het 
 gebied van wet- en regelgeving, 

verkeer en vervoer, economische- 
en demografische ontwikkelingen 

 De raad droeg het college op een 
regeling voor het in stand houden 
van de molens op het grondgebied 
van de gemeente op te stellen. 

 Deze subsidieregeling ligt nu ter 
vaststelling voor aan de raad. 

 Voor meer informatie zie het artikel 
hierover elders op deze gemeente-
pagina’s  

 Om extra startersleningen te kun-
nen verstrekken, is het nodig om 
de ‘Verordening VROM Starters-

 lening gemeente Bronckhorst’ aan 
te passen. Het is voor starters 
steeds moeilijker om een woning 
te kopen. Er is wel aanbod in het 
lagere segment maar het verkrijgen 
van een financiering bij de bank is 
voor starters vaak een probleem. 
De starterslening kan net dat 
steuntje in de rug betekenen

- Intergemeentelijke samenwer-
king

- Voortgang uitvoering TBB
- Integraal Kindcentrum Bronck-

horst West
- Overgang vrijwilligers en mate-

rieel naar VNOG

De raadscommissie vergadert op 
14 maart in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda van deze openbare 
vergadering. U bent van harte welkom 
om deze bij te wonen.

 B en w leggen de uitnodiging Comité 
4 mei Vorden voor de herdenking 
2013 samen met een evaluatie die 
zij hebben opgesteld over de her-

denking van vorig jaar voor aan de 
gemeenteraad. Het programma 
voor de herdenking van dit jaar is 
nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. 
Dit betekent dat de aanwezigen na 
afloop van de plechtigheid langs 
Duitse graven kunnen lopen. Daar-
naast is er ook de mogelijkheid 

 om langs graven van gefusilleerde 
jehovagetuigen te lopen. De raad 
besluit of de gemeente op dezelfde 
wijze als voorgaande jaren deze 
plechtigheden kan bijwonen.

 Voor de AGEM zijn conceptstatuten 
opgesteld. De raad kan hierover 
eventuele wensen en bedenkingen 
naar voren te brengen

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over onder-
werpen  kunt 
u inspreken tijdens de Rondetafel-
gesprekken of commissievergadering, 
iedere tweede woensdag en donderdag 
van de maand. Over onderwerpen 

 heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens 
het agendapunt ‘Mogelijkheid tot 
inspreken over niet-geagendeerde 
onderwerpen’ in de commissiever-
gadering (iedere tweede donderdag 
van de maand).

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

Voor alle informatie 
over de onderwer-
pen die op de agen-
da staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl of 
scan de QR-code.

Uit de raad

Alle inwoners hebben inmiddels de aanslag 
gemeentelijke belastingen 2013 ontvangen. 
Veel informatie vindt u in de belastinggids, 
die met de aanslag was meegestuurd. Wilt u 
een kwijtschelding aanvragen of bezwaar 
maken? Dat kan nu heel gemakkelijk digitaal.
 

Naast een kwijtschelding telefonisch aanvra-
gen of via de aanvraagkaart in de Belastinggids 
is het vanaf dit jaar ook mogelijk om met uw 
DigiD op www.bronckhorst.nl een verzoek tot 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan 
te vragen. U kunt dit dus gemakkelijk regelen 
op een moment dat het u uitkomt. Een kwijt-
schelding aanvragen kan het hele jaar.

Digitaal bezwaar maken tegen uw aanslag 
of WOZ beschikking kan ook met uw DigiD 
via de website.

Een bezwaar indienen is gratis. Wel raden wij 
u aan om eerst een afspraak met de taxateur 
te maken. Wij kunnen dan de beschikking 
toelichten en het probleem misschien zonder 
bezwaarprocedure oplossen. Een afspraak 
kunt u maken via ons algemene telefoon-
nummer (0575) 75 02 50. 

Hebt u nog geen automatische incasso? 
Deze kunt u aanvagen via het kaartje in de 
Belastinggids of ook via het aanvraagformulier 
op www.bronckhorst.nl. Via automatische 
incasso wordt het bedrag van uw aanslag in 
tien termijnen automatisch afgeschreven van 
uw bank-of girorekeningnummer.

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen of kwijtschelding aanvragen? 

Regel dit digitaal!

Wij krijgen veel vragen over 
genoemde tijdsperiode van 
01-01-2013 tot 02-01-2013 
op de aanslag bij de afvalstof-
fenheffing. Dit is een fictieve 
invoering om een aanslag te 
kunnen maken en de software 
die wij gebruiken, te laten 
werken. Dit betekent verder 
niets voor u. De voorlopige 
aanslag is gebaseerd op 15 
aanbiedingen grijze container 
en 11 keer groene container 
over het hele jaar 2013. 
Begin 2014 wordt de voorlopige 
aanslag verrekend met het 
werkelijke aantal aangeboden 
containers. Wij kunnen ons de 
verwarring voorstellen en 
bieden hiervoor onze excuses 
aan.



Openbare bekendmakingen

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

Voor 600 eigenaren van woningen heeft de gemeente ook in 2013 
en 2014 weer subsidie beschikbaar voor energiebesparende 
maatregelen aan hun woning. Voor het aanbrengen van dak-, 
gevel- of vloerisolatie kunnen woningeigenaren maximaal € 500,- 
subsidie krijgen (tot een derde van de kosten). Nieuw is dat ook 
weer subsidie mogelijk is bij plaatsing van HR++-glas en er is 
een speciale burenbonus. Om in aanmerking te kunnen komen 
voor de subsidie geldt geen maximale WOZ-waarde meer voor de 
woning. Met de subsidie wil de gemeente net als in voorgaande 
jaren woningeigenaren stimuleren om energiezuinige maatregelen 
toe te passen die goed zijn voor milieu en klimaat. Bij de vorige 
(soberder) regeling van 2011/2012 konden 300 huishoudens 
subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen die zij 
uitvoerden. Ruim 180 huishoudens maakten hiervan gebruik. 
De gemeente kreeg 300.000 euro subsidie van de provincie 

Gelderland om de regeling uit te kunnen voeren. De regeling 
duurt tot en met 2014 of totdat het beschikbare budget op is. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt. De voorwaarden voor de 
subsidie staan in de toelichting van het aanvraagformulier. 
Het aanvraagformulier voor de subsidie ‘Achterhoek bespaart 
2013’ is te downloaden via www.bronckhorst.nl of af te halen in 
het gemeentehuis. De nieuwe burenbonus biedt kans op een 
hogere subsidie. Als zes of meer particuliere woningeigenaren 
uit Bronckhorst samen een subsidie aanvragen, dan kan de bij-
drage in plaats van tot 500 euro oplopen tot 750 euro per woning. 
Door dit zelf te regelen, met buurtbewoners of bekenden, kunt u 
hiervoor in aanmerking komen. Maatregelen die inwoners troffen 
na 1 januari 2013 komen met terugwerkende kracht ook nog in 
aanmerking voor subsidie. Voor meer informatie kunt u ook 
contact met ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50.

Subsidieregeling isolatiemaatregelen in bestaande woningen voorgezet
Nieuw: ook subsidie voor HR++ glas en burenbonus

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

De Zonnebloem regio IJsselstreek

 vergunning tent, 13 april 2013 van 21.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, Broek uut fuif

10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt

marktvereniging Hengelo (Gld)

t/m 30 april 2013 03.00 uur, La-We-Wo (Langeler-Weanink-Wolbrink)

-

15.00 tot 22.00 uur, café/hotel Heezen

nummer 15A i.v.m. demonstraties tijdens de open dag, 24 maart 2013, Engbers Motors B.V.

een stopverbod voor een gedeelte van de Pluimersdijk, 25 mei vanaf 10.00 uur tot 26 mei 2013 

 4 t/m 18 november 2013, vogelvereniging Vogelvreugd Zelhem

Iedereen kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 21 februari 2013:

Ontvangen op 22 februari 2013: 

Ontvangen op 23 februari 2013:

Ontvangen op 25 februari 2013:

Ontvangen op 26 februari 2013:

Ontvangen op 27 februari 2013:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 10 januari 2013:

Ontvangen op 12 februari 2013:

Aanvragen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 22 februari 2013:

 1 en 2 juni 2013 van 10.00 tot 17.00 uur, F. Pelgrum-Bargeman
Afgegeven op 25 februari 2013:

Harmonie Vorden

Horecawet, 1 juni van 12.00 tot 21.00 uur en 2 juni 2013 van 08.30 tot 18.00 uur, rijvereniging 
 De Bosruiters

Afgegeven op 26 februari 2013:

Drank en Horecawet (art. 3)
Afgegeven op 25 februari 2013:

-
weg 50, E.J.W.A. van der Bend

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 25 februari 2013:

Verzonden op 26 februari 2013:

Verzonden op 27 februari 2013:

Verzonden op 28 februari 2013:

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden op 27 februari 2013:

Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 25 februari 2013:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 tussen de J.F. Oltmansstraat en de Landlustweg, en het Burg. Buddingh’plein, inclusief het parkeer-

J.F. Oltmansstraat, binnen de bebouwde kom, Bronkhorsterweg, tussen de J.F. Oltmansstraat en 
de H. Addinkstraat, en de dr. A. Ariënsstraat, tussen de J.F. Oltmansstraat en de Emmalaan 

Handelsweg en Ambachtsweg van 11.30 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

 Vordensebosweg en de Ruurloseweg, en de Vordensebosweg van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

borchseweg en de Hamelandweg, van 16 t/m 18 augustus 2013 afgesloten voor alle verkeer, 
 met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een stopverbod aan beide zijden van de 

vanaf de Hamelandweg tot Wildenborchseweg

Dorpsstraat, Baakseweg, tussen de Broekweg en de Hackforterweg, Lankhorsterstraat, tussen 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

 de Dorpsstraat en de Baakseweg, en de Hackforterweg van 13.15 tot 19.45 uur afgesloten voor 
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 
gemeente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo 
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen 
van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de 
werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Groeneweg 13 Hummelo, 
Meeneweg 13 Zelhem en Wolfersveenweg 14 Halle’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Groeneweg 13 Hummelo, Meeneweg 13 Zelhem en 
Wolfersveenweg 14 Halle’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 maart t/m 
17 april 2013 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op een gecombineerde functie-
verandering waarbij:

2 gerealiseerd 
wordt 

-
ming voor een handelsonderneming in grondverbeterende producten met 250 m2 aan buitenopslag 

waarbij op die locatie 1415 m2 aan bedrijfsbebouwing wordt gesloopt

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

 Actueel  Bekendmakingen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de 
gemeenteraad.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Rietgerweg 1 en 1A Vorden’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Rietgerweg 1 en 1A Vorden’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 7 maart t/m 17 april 2013 tijdens openingstijden voor een ieder ter 

Bestemmingsplannen

Nieuwe welstandsnota voor de gemeente Bronckhorst

biedt kaders voor het toetsen van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand. Ook is in deze nota 
een welstandsvrij gebied aangewezen. Daarnaast heeft de raad bepaald dat plannen van relatief 
geringe ruimtelijke betekenis, of plannen waar sprake is van meerdere vergelijkbare gevallen, 
ambtelijk mogen worden beoordeeld. Dit moet voor inwoners met vooral eenvoudige aanvragen 
bijdragen aan een kortere doorlooptijd van hun verzoek.

De nieuwe welstandsnota en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens openingstijden 
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via 
www.bronckhorst.nl. Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50. 

Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013 - 2014

De regeling duurt tot uiterlijk 1 december 2014. De energiebesparende maatregelen moeten worden 
uitgevoerd in de periode 1 januari 2013 tot en met 1 december 2014. Zie voor uitgebreide informatie 
elders op deze gemeentepagina’s.

De Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 ligt ter inzage bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. U kunt de regeling ook lezen op www.bronckhorst.nl. De Subsidieverordening 
Achterhoek Bespaart 2013 -2014 treedt de dag na deze publicatie in werking.

Inspraak ‘Erfgoedverordening 2013 gemeente Bronckhorst’
Het ontwerp van de ‘Erfgoedverordening 2013 gemeente Bronckhorst’ ligt vanaf 7 maart t/m 
3 april 2013 voor iedereen ter inzage. De verordening heeft betrekking op gemeentelijke- en 
rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologische terreinen. Volgende 
week vindt u op deze gemeentepagina’s meer informatie over deze verordening en het nieuwe 
archeologiebeleid van de gemeente.

U kunt de visie op de volgende manieren inzien:

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

 Actueel  Bekendmakingen

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit ontwerp naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen 
bij b en w.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde 
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale 
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl  
Actueel  Bekendmakingen. Het plan heeft betrekking op het omzetten van een bestemming 

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-
wijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen 
bij b en w.



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

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

Wilt u uw belastingaangifte 2012 professioneel laten invullen 
en er bovendien zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt, 
dan kunt u bij ons terecht. 

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen doorwerkbonus voor werkenden in de 
 leeftijd vanaf 61 jaar. Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd 
voor werkende ouders met jonge kinderen. Deze kortingen zijn alleen te 
ontvangen wanneer er een aangifte Inkomstenbelasting wordt ingediend.

Graag bij uw bezoek de aanslagen van de eventueel al ontvangen toeslagen 
meenemen en de OZB-aanslag opgelegd in 2012, is dit jaar van belang.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden: 
6, 13 en 20 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur
en op zaterdagochtend 16 maart a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.bloemendaalwiegerinck.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Hekwerken en Omheiningen

OPEN THUIS
Vakcollege Bovenbouw

Voel je thuis

ZORG & WELZIJN  HORECA, TOERISME & VOEDING  GRAFIMEDIA  INSTALEKTRO 
 BOUWEN, WONEN & INTERIEUR  HANDEL & ADMINISTRATIE  VOERTUIGENTECHNIEK

Wijnhofstraat 1, 7203 DV ZUTPHEN -  www.hetstedelijk-vakcollege.nl

LOCATIE WIJNHOFSTRAAT

Donderdag 14 maart van 18.30-21.00 uur



Zo’n anderhalf jaar geleden kwam 
via de leverancier het verzoek om 
REQUAL onderdelen te gaan gebrui-
ken, een voordelig merk voor het 
onderhoud van auto’s van vier jaar 
en ouder. “Het is een voordelige lijn 
onderdelen, eigenlijk, om de mensen 
aan het rijden te houden,” legt Rik 
uit. “In deze tijd helpen alle beetjes. 
De producten zijn goed, alleen goed-
koper. Een goede kwaliteit voor een 
redelijke prijs, zo kun je het het best 
omschrijven.” De producten binnen 
het REQUAL assortiment zijn bij-
voorbeeld remblokken, verschillende 
filters, accu’s, oliën en vloeistoffen, 
schokdempers, lampen en ruitenwis-

sers. Hebben nu de REQUAL produc-
ten de aandacht, het is een aanvul-
ling op het assortiment merken wat 
Rietman al aanbiedt.

Een groot assortiment autobanden 
biedt het bedrijf; voor personenau-
to’s, bedrijfswagens, caravans en aan-
hangers, onder anderen van Michelin, 
Continental, Vredestein, Goodyear, 
Dunlop, Uniroyal, Bridgestone, Gisla-
ved en Maxxis. De zomer- en winter-
banden kunnen bij Rietman worden 
gewisseld, waarbij eveneens de op-
slag van de niet in gebruik zijnde set 
banden kan worden verzorgd. “Het 
gemak van opslag,” aldus Rik. De 

REQUAL: goede kwaliteit voor een redelijke prijs

Rietman Autobanden Hengelo 
breidt assortiment uit

Hengelo - Rietman Autobanden biedt sinds kort, naast het bestaande 
assortiment, een nieuw merk automaterialen aan: REQUAL. Een voor-
delig merk voor het onderhoud van auto’s van vier jaar en ouder. 
“Vooral in deze tijd van recessie, hebben de mensen niet teveel uit te 
geven,” aldus Jan Rietman.

Jan en Rik Rietman hebben het assortiment uitgebreid met automaterialen van REQUAL.

Het toernooi is niet alleen op de zon-
dag al jaren een groot succes, maar 
ook op vrijdag en zaterdag is het een 
drukte van jewelste en één groot 
feest. Op vrijdag 7 juni wordt er op-
nieuw een groot toernooi georgani-
seerd voor leerlingen van de groepen 
7 en 8 van de basisscholen uit Steen-
deren, Toldijk, Baak en Olburgen.

Op zaterdag 8 juni vindt er een knal-
ler van een beachfeest plaats! De 
muziek van DJ Double U2 zal weer 
uit de speakers knallen en de voetjes 
mogen van het zand. Daarnaast is het 
mogelijk om te volleyballen, voetvol-
leyballen én badmintonnen op het 
zand! Op zaterdag 8 juni worden er, 
in samenwerking met SV Steenderen 

en BC Steenderen, Beach toernooi-
tjes georganiseerd in de vorm van
voetvolleybal en beachbadminton.
Natuurlijk is het ook mogelijk om te
beachvolleyballen. Wie gaat deze uit-
daging aan?

Op zondag 9 juni vindt het spectacu-
laire beachtoernooi plaats, waarbij 
verschillende dames, heren en mix 
teams de strijd met elkaar aangaan
om de fel begeerde bekers in de 
wacht te slepen. De dag wordt afge-
sloten met een grote barbecue. Het
WIK beachvolleybaltoernooi wordt
mede mogelijk gemaakt door: De
Covik - ARW Wisselink - ARCI - Eu-
ronics Radio TV Elektra Rutjes - Co-
lors @ Home Gosselink - Pasman 
Motoren - Installatiebedrijf Marketz 
- Romatec BV.Inschrijven kan tot 1 
mei via het inschrijfformulier dat te
vinden is op www.wiksteenderen.nl/
beachtoernooi. De omvang van het
toernooi is beperkt dus schrijf snel 
in! Blijf op de hoogte van het laatste
WIK beachnieuws via de website of
volg via Twitter: @wikbeach.

Inschrijven: 
WIK beachvolleybaltoernooi
Steenderen - De inschrijvingen 
voor het WIK beachvolleybaltoer-
nooi 2013 zijn geopend. De beach 
commissie van volleybalvereni-
ging WIK uit Steenderen orga-
niseert op 7, 8 en 9 juni allerlei 
(sport)activiteiten in de Rouwen-
horst Arena aan de Landlustweg 
in Steenderen.

Jaco Elken en Astrid Boshuijzen wo-
nen nu zo’n vijf jaar in Toldijk en de 
verbouwing van de boerderij tot Spi-
ritueel Centrum is bijna af. “Ik vind 
het een geweldige omgeving om te 
wonen,” lacht Jaco, die oorspronke-
lijk uit Utrecht komt. Zijn vrouw As-
trid komt uit Naarden.
Jaco Elken geeft vanaf 2004 opleidin-
gen Mediumschap en Trance Healing 
in heel Nederland. “Het is gemakke-
lijk om in de geest contact te maken. 
Dat het geen gave is, maar dat je dat 
zelf kan leren, als je dat wilt natuur-
lijk,” legt hij uit. “Ik vertel dan hoe 
het werkt, hoe je contact kan maken 
met energieën, zoals dierbaren en 
gidsen. Dat is een bewustzijnsveran-
dering, want dat betekent dat er een 
leven na dit leven is, een andere le-
vensfilosofie eigenlijk.”
 Deze tijd is er bijna een geestelijke 
evolutie gaande. Er worden meer 
alternatieve artsen bezocht en er 
zijn meer nieuwetijdskinderen, die 
niet met onze oude systemen wil-
len werken en meer op de natuur 
gericht zijn. Ook zakendoen zal op 
een nieuwe manier moeten gaan 
plaatsvinden. “Op een buitengewoon 
vriendelijke en menselijke manier. 
De oude economie valt ook om. Ik 
vind het een fascinerende tijd. Ik zie 
het oude systeem vallen,” denkt hij.  
Astrid vult aan: “Het gaat erom dat 
de werknemers gelukkig zijn in hun 
werk. Zodra je plezier hebt in je werk, 

gaat het je ook gemakkelijker af en 
ben je gelukkiger.” Mensen vragen 
zich af of het mediumschap oprecht 
is of gekunsteld. “Dat is gevoel, dat 
zit nou juist in je geest en je aura. Met 
je ratio alleen zul je er nooit komen.” 
“Mensen willen bewust worden van 
hun eigen gids. Ze willen weer naar 
zichzelf toe, zichzelf leren kennen, 
willen verlichting en blokkades op-
ruimen in henzelf. We hebben heel 
veel disciplines vanuit het media-
mieke, die we kunnen geven. Je moet 
naar binnen toe, naar je eigen gevoel 
en die mogelijkheden geven we,” legt 
Jaco uit. “In een begeleidende medita-
tie kun je er heel gemakkelijk bijko-
men en kun je ook naar vorige levens 
gaan, of naar je innerlijk kind.”
Mensen willen daarin meer vrijheid, 
echt contact met hun ziel. “Dat is 
spiritualiteit. Mensen zijn te lang van 
hun gevoel afgebracht,” vult Astrid 
aan. “Dat gebeurt op school en in de 
kerk, te rationeel.” Studeren moet, 
huilen en het tonen van emoties mag 
niet. “Maar we hebben emotie, ge-
voelens. Het gaat om liefde, gehoord 
worden.”

Jaco had nooit gedacht als Medium 
te gaan werken. Na de lagere school 
ging hij een studie volgen. “Ik wist 
niet wat ik wilde worden, wel dat ik 
eigen ondernemer wilde zijn. Dat een 
ander me niet hoefde te vertellen wat 
ik ging doen, dat ik vrij was,” weet 

hij nog goed. Hij ging naar de MEAO, 
waar hij Astrid ontmoette. “Toen 
ik 16 was haalde ik mijn onderne-
mersdiploma. Ik begon voor mezelf, 
de vertegenwoordiging in. Dat vond 
ik leuk, met een autootje op pad en 
met mensen praten. En eigenlijk heb 
ik daar leren luisteren.” Na verschil-
lende vertegenwoordigerbaantjes 
had Jaco vijf jaar lang zijn eigen be-
drijf met afbouwmaterialen. Jaco en 
Astrid woonden toen in Naarden. Hij 
kreeg onvrede met het feit dat hij al-
leen bezig was met geld verdienen 
en uitgeven en hij vond dat het saai 
werd. 
Eenmaal in aanraking met engelen, 
gidsen, pendelen en al die dingen, 
las hij tientallen boeken erover. Tij-
dens een meditatieavond kwam hij 

werkelijk in contact met zijn eigen 
gids. Daar wilde hij verder mee en 
ging zich als medium bekwamen. “Ik 
vond het leuk dat als ik dat kan leren, 
iedereen dat kan leren. Ik wilde het 
me eigen maken zonder flauwekul-
praatjes en ging naar een centrum in 
Hilversum en het Britse Arthur Find-
ley College te Stansted.”
Astrid Boshuijzen maakte haar 
MEAO af en werkte bij verschillende 
bedrijven, waaronder bijna vijftien 
jaar op de administratie van de rug-
bybond. Toen de kinderen door de 
steeds langer wordende files vaker 
te laat werden opgehaald, stopte ze 
met werken. Ze volgde verschillende 
cursussen Ayurvedische massage en 
voetreflex therapie. Nu vormt ze met 
Jaco de VOF Medium Jaco. Ze zorgt 

voor de planning en administratie 
van het Centrum en houdt de web-
site actueel. 
Jaco vertelt enthousiast over Spiritu-
eel Centrum Boerderij De Vrije Geest.
Er komen al groepen voor kringen,
lezingen en workshops. Ook heeft
hij de Academie voor Mediumschap
& Healing, Trance Healing Therapeut
en Medium Therapeut opgericht,
een geregistreerde HBO-Opleiding.
Jaco Elken is aangesloten bij diverse 
beroepsverenigingen, zoals het Cen-
traal Register Kort Beroeps Onderwijs
(CRKBO) en Kwaliteit en Toetsing 
Natuurgerichte Opleidingen (KTNO).
“Hier hebben we verschillende scho-
ling, een lerarenteam met bijvoor-
beeld een voetreflex therapeut, een 
sjamaan die buiten met de natuur
werkt, mediums met mediamieke fa-
milieopstellingen en dergelijke, een 
consultenteam en een prettige omge-
ving bij elkaar gebracht,” vat Jaco het
Spiritueel Centrum samen. “Buiten 
zijn ook veel energieplekken in het 
land, waar mensen contact kunnen
maken met de natuur.” Iedereen die
een paar daagjes of een weekend weg
wil om in de Achterhoek te genieten
van rust en ruimte, of meerder medi-
amieke bijeenkomsten wil bijwonen,
kan gebruik maken van de Bed & 
Breakfast. In De Olde Schure van de
boerderij zijn hiervoor twee studio’s
gerealiseerd. 

Boerderij de Vrije Geest, Astrid Bos-
huijzen & Jaco Elken, Wolfsstraat 
3, 7227 DP Toldijk. Informatie per
telefoon (0575) 470867, via mail
info@boerderijdevrijegeest.nl of via
de site www.boerderijdevrijegeest.nl

“Onderzoek alles en behoud het goede!”

Spiritueel Centrum Boerderij De Vrije Geest Toldijk
Toldijk - Aan de Wolfsstraat3 inToldijk is het Spiritueel Centrum 
Boerderij De Vrije Geest gevestigd. Hier houdt Medium Jaco Elken zijn 
consulten en lezingen, geeft opleidingen, maar biedt ook ruimte voor 
andere leraren om hun spirituele activiteiten uit te dragen, zoals krin-
gen, lessen en workshops.

Medium Jaco Elken en Astrid Boshuijzen in de zolderzaal van Boerderij de Vrije Geest.

banden kunnen worden voorzien van 
verschillende soorten en modellen 
(lichtmetalen of stalen) velgen. Naast 
de verkoop van autobanden, verricht 
het bedrijf ook het onderhoud en re-
paraties aan auto’s. In de werkplaats 
is een verscheidenheid aan testappa-
ratuur beschikbaar om een diagnose 
te stellen. Rietman verstrekt zo nodig 
een leenauto, voert APK-keuringen 
uit en heeft verschillende occasions 
in de verkoop. “Bij groot onderhoud 
bieden wij een gratis APK aan. Wij 
gaan voor service en kwaliteit, dat 
staat bij ons voorop.”

Rietman Autobanden, Slotsteeg 18, 
7255 LH Hengelo Gld. is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00-
17.30 uur en zaterdag van 9.00-13.00 
uur. Voor ’s avonds of zaterdagmid-
dag kan een afspraak worden ge-
maakt. I
nformatie via telefoon (0575) 462779, 
e-mail info@rietmanautobanden.nl, 
of site www.rietmanautobanden.nl

Geen speciale kleding, geen vaste partner, 
gewoon dansen. Het is niet te vergelijken 
met de Boerendansers, die dansen zijn totaal 
anders. Van Rusland via Oostenrijk, Duits-
land, Griekenland zelfs naar Egypte en alles 
wat daar tussen en omheen is. Elk land zijn 
eigen dans. Er zijn rustige dansen maar ook 
dansen met een pittig tempo. Een ieder kan 
hier aan mee doen en wil je even niet dan 
ga je  zitten en wacht tot de volgende dans.  

Kom ook eens kijken en dans vrijblijvend 
een keer mee, neem contact op met onze 
secretaresse. Tel. 0575 - 511245.

Folkloristisch Dansen in Wichmond
Wichmond - In Wichmond in het Lud-
gerusgebouw wordt gedanst elke dins-
dagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Een 
gezellige groep mensen zowel mannen 
als vrouwen dansen hier, jong en oud.
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Jeffrey Herlings uit Elsendorp komt 
als de grote favoriet voor de overwin-
ning in de MX2 klasse naar Halle. In 
het verleden heeft de regerend We-
reld en Open Nederlands Kampioen 
al mooie dingen laten zien op het 
technische circuit en dat zal dit jaar 
niet anders zijn. Naast Herlings ko-
men ook andere Grand Prix toppers 
aan de start waaronder Jake Nicholls 
(4e WK MX2), Glenn Coldenhoff (9e 
WK MX2), Michael Leib, Harri Kullas 
en Petar Petrov. De Nederlandse rij-
ders zijn er op gebrand om de strijd 
met deze mannen aan te gaan waar-
door de MX2 klasse een mooie klasse 
zal zijn om te volgen. 
In de MX1 klasse zijn vele ogen ge-
richt op Marc de Reuver. De drievou-
dig Nederlands Kampioen en viervou-
dig Grand Prix winnaar stapte deze 
winter terug op een KTM en is een 
grote kanshebber voor de Nederland-
se titel dit jaar. In Halle zal de Reuver 
tegenstand krijgen van de fanatieke 
Rus Evgeny Bobryshev, de Portugees 
Rui Goncalves en de Fransman Xavier 

Boog. Regerend Nederlands Kampi-
oen Herjan Brakke zal de wedstrijd 
in Halle vanwege een blessure moe-
ten missen. Uiteraard zijn er in deze 
klasse verschillende Nederlandse rij-
ders die tijdens deze eerste wedstrijd 
hoge ogen willen gooien: Bas Verhoe-
ven, William Saris en Stuwey Reijn-
ders komen naar Halle om een goede 
basis neer te leggen voor de rest van 
het seizoen.
De 125cc klasse zorgt altijd voor vuur-
werk. De jonge talenten die alles uit 
hun motor halen en die geen gevecht 
uit de weg gaan, zullen zich op de 
vele springschansen in Halle uit kun-
nen leven. Davy Pootjes, die vorig jaar 
Nederlands- en Europees Kampioen 
85cc werd, heeft de overstap naar de 
125cc klasse gemaakt en rijdt op een 
officiele fabrieks KTM machine. Niet 
alleen Pootjes heeft dit gedaan maar 
ook zijn naaste concurrent van vorig 
jaar, Bas Vaessen heeft de overstap 
gemaakt naar deze klasse. Beide rij-
ders waren vorig jaar erg aan elkaar 
gewaagd en zullen hun gevecht dit 

jaar ongetwijfeld verder zetten. Freek 
van der Vlist uit Apeldoorn was in 
2012 al een kandidaat voor de Neder-
landse titel in deze klasse. Hij kwam 
echter tijdens de wedstrijd in Halle 
zwaar ten val en blesseerde zich. 
Freek is er op gebrand om deze fout 
recht te zetten en zal dan ook voor 
niets anders gaan dan de overwin-
ning in Halle. Ook de teammaat van 
van der Vlist, de Belg Ludovic Brevers, 
komt naar Halle. Ook met deze rijder 
zal rekening gehouden moeten wor-

den. Clubrijders in deze klasse zijn 
naast Davy Pootjes: Donny van Wes-
sel uit Doetinchem, Lars Looman uit 
Zelhem en Mischa Kuit uit Vorden.
In de 85cc klasse komt er een in-
ternationaal sterk deelnemersveld 
naar Halle. Jorge Prado werd in 2011 
Wereld Kampioen 65cc en is nu al 
officieel fabrieksrijder van KTM. De 
Spanjaard zal het in Halle op moeten 
nemen tegen o.a. Conrad Mewse, die 
in 2012 samen met Davy Pootjes en 
Bas Vaessen streed voor de Neder-

landse titel. Van Nederlandse zijde 
zal Roan van de Moosdijk de strijd
aan gaan met deze twee internatio-
nale toppers. Van de Moosdijk werd 
in 2012 Nederlands Kampioenschap
85cc kleine wielen en maakte deze
winter de overstap naar de grote wie-
len. Ook regerend Nederlands 65cc
grote wielen, Raf Meuwissen, maakt
dit jaar zijn opwachting in de 85cc
grote wielen klasse. Raf maakt samen
met Roan deel uit van de KNMV se-
lectie en heeft regelmatig goed kun-
nen trainen in Spanje. Een rijder die
ook zeker tot de favorieten behoort 
is de talentvolle Cyril Genot die deze
winter de overstap maakte van KTM
naar Yamaha. De lokale fans zullen
in deze klasse juichen voor Damian
Bergevoet uit Doetinchem, Mikkel
Ringfelt Haarup uit Silkeborg, Dene-
marken en Jeroen Bussink uit Ulft.
Voor jong en oud is er deze dag wat te
doen, veel motor plezier, springkus-
sen voor de jeugd en er is een parcour
uitgezet om de jeugd te leren quad
rijden in samenwerking met Sevink
Quads uit Zelhem.  Dus u bent van
harte welkom op de 1e KNMV ONK
motocross op 17 maart op het prach-
tige circuit de Kappenbulten te Halle.
Zie de advertentie elders in de krant,
en kijk op www.halmac.nl voor meer
informatie.

Wie deelt de eerste klap uit in het Open 
Nederlands Kampioenschap 2013?
Halle - Over iets meer dan drie weken is het zover! Dan wordt op cir-
cuit de Kappenbulten in Halle de eerste wedstrijd om het Open Neder-
lands Kampioenschap MX1/MX2/125cc en 85cc verreden. Op zondag 17 
maart mag de organisatie naast de complete Nederlandse top, waar-
onder MX2 Wereld Kampioen Jeffrey Herlings, ook een groot aantal 
internationale toppers welkom heten.

In het Nederlandse literaire landschap 
kennen we prijzen in vele soorten. Oeu-
vre- en genreprijzen, maar ook streek-
gebonden prijzen. Voor de Achterhoek 
en Liemers is het al vele jaren gebruike-
lijk dat tijdens de start van de Achter-
hoekse en Liemerse boekenweek, in dit 
geval afgelopen zaterdag, de uitslag van 
de verkiezing van het beste boek dat het 
afgelopen jaar is uitgekomen, bekend 
wordt gemaakt. Dat ‘Bij ons in Hengel’ 
van Fleur van Pijkeren en Debby Watu-
lingas de hoofdprijs mocht ontvangen is 
een geweldige opsteker. Niet alleen voor 
de auteurs zelf maar ook voor alle vrij-
willigers, de culturele commissie van de 
Hengelose basisscholen, eigenlijk voor 
heel Hengel.
In zaal Kerkemeijer te Borculo was af-
gelopen zaterdag een groot gezelschap 
van Achterhoekse en Liemerse streek-
cultuurliefhebbers aanwezig. En zoals 
elk jaar weer werd er met verbazing 
luisterend naar het relaas van de jury 

die begon met de mededeling dat er ook 
het afgelopen jaar weer ruim 80 uitga-
ven zijn verschenen die betrekking heb-
ben op of waarvan de auteur afkomstig 
is uit de Achterhoek of Liemers. 
Wel is het jammer dat hierin het aan-
deel van boeken die in de streektaal zijn 
geschreven beperkt is. Dus streekgeno-
ten die zich geroepen voelen: Dreks be-
ginnen met schrieven dan maor!
Uit die 80 uitgaven werd een voorselec-
tie gemaakt, de zogenaamde ‘korte lies-
te’  die echter nog 21 titels bevatte. Op 
basis van criteria als schrijfstijl, vorm-
geving, inhoud en originaliteit is uit de 
‘korte  lieste’ een drietal nominaties te-
voorschijn gekomen. Alle drie zeer de 
moeite waard:

Leny’s Levens / Henk Jansen
Een verhaal over het leven van Leny 
Adelaar-Polak. Een onvoorstelbaar 
krachtige vrouw die ondanks haar 
grote verliezen de veerkracht toont 

zich telkens weer aan te passen aan de 
gewijzigde situaties. Bijvoorbeeld bij 
verlies van geliefden, maar vooral de 
verschrikkingen tijdens de holocaust in 
WO II. Het boek is voortreffelijk gedo-
cumenteerd. Geschiedenis om nooit te 
vergeten. Een document met de func-
tie van monument, aldus de jury. Leny 
Adelaar (94) was persoonlijk aanwezig 
in Borculo.

De boer op / Irene van der Aart
Dit boek gaat over de verschillen tus-
sen het leven in de stad en op een 
boerderij, waarbij het streekeigene van 
de Achterhoek op een bijzondere en 
humorvolle manier wordt getroffen. 
Schrijfster, cabaretière en actrice Irene 
van der Aart beschrijft en vergelijkt de 
levenswijze en de omgangsvormen uit 
de Achterhoek met die van het westen 
aan de hand van haar relatie met ‘Boer 
uut Westendorp’. De jury vindt het een 
prettig leesbaar boek waarin de schrijf-
ster op een treffende wijze de vinger bij 
tal van eigen-aardigheden van de Ach-
terhoeker en de Achterhoekse manier 
van samenleven legt. 

Bij ons in Hengel / Fleur van Pijke-
ren en Debby Watulingas
De canon van de Hengelose geschiede-
nis en zijn omgeving wordt hierbij in 
13 verhalen naar voren gebracht. Na 
ieder verhaal is er ruimte om nog meer 
te weten te komen over het betreffende 
onderwerp in het informatieve deel. 
Het idee is uniek en het boek valt op 
door de veelzijdige, originele en toegan-
kelijke opzet en vormgeving. Kinderen 
vanaf een jaar of acht krijgen een beeld 
van hoe het dorp is ontstaan; hoe het 
‘gemaakt’ is.
Het belang om onze verhalen met el-
kaar te delen en het zien als voorbeeld 
dat navolging verdient, heeft in de 
waardering van de jury een grote rol 
gespeeld.
Weevers Grafimedia, die het grafische 
deel van het boek heeft verzorgd feli-
citeert iedereen die aan het boek heeft 
meegewerkt, de schijfster Fleur van Pij-
keren en Debby Watulingas in het bij-
zonder, met het behalen van deze prijs. 
Het boek is verkrijgbaar bij het Erfgoed-
centrum en bij de boekhandel.
Een korte filmimpressie van de uit-
reiking is te zien op 
www.contact.nl.

“Bij ons in Hengel” meest
aansprekende publicatie over 
Achterhoek en Liemers 2012

Hengelo/Borculo - Het boek ‘Bij ons in Hengel’ van Fleur van Pijke-
ren en Debby Watulingas is zaterdag 2 maart verkozen tot de meest 
aansprekende publicatie over de Achterhoek en Liemers in 2012. De 
organisatie van de verkiezing is in handen van de Dialectkring Ach-
terhook en Liemers, de vrienden van de streektaal veur Lochem en het 
erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Een comité uit deze organi-
saties, aangevuld met mensen uit de boekhandel vormden de jury die 
de zware taak had alle boeken te beoordelen. In de top drie stonden 
verder Leny’s Leven van Henk Jansen en De boer op van Irene van der 
Aart.

Foto: www.achterhoekfoto.nl

De VrouwenWerkgroep Bronckhorst, 
die deze middag organiseert, bestaat 
uit afgevaardigden uit verschillende 
vrouwenverenigingen in onze ge-
meente. De verschillende verenigin-
gen hebben een informatiestand in-
gericht.
De middag wordt muzikaal opgeluis-
terd door Pien Hartjes uit Drempt. Zij 
begeleidt zichzelf op piano en brengt 
songs van Margriet Esthuis, Marco 
Borsato, Adele, Birdy, maar ook vele 
andere luisterliedjes.

Spreker van deze middag is mevrouw
Annemarie Jorritsma. Zij vertelt over
‘Drie generaties onder één dak’. An-
nemarie Jorritsma is op dit moment
burgemeester van Almere en is voor-
zitter van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten. Zij heeft haar 
sporen in de politiek. Zo was zij Lid
van de gemeenteraad in Bolsward, 
Lid van de Tweede Kamer, Minister
van Verkeer en Waterstaat, Minister
van Economische Zaken en Vicepre-
mier. Voordat zij tot burgemeester
van Almere werd geïnstalleerd, was
zij waarnemend burgemeester van
Delfzijl.

Alle vrouwen van de gemeente 
Bronckhorst zijn van harte welkom
om naar Toldijk te komen voor een 
inspirerende middag.

Internationale vrouwendag gemeente Bronckhorst 9 maart 2013

Middag van en voor 
 vrouwen Toldijk
Toldijk - Ter gelegenheid van de 
Internationale vrouwendag op 8 
maart wordt zaterdag 9 maart in 
Zaal Den Bremer in Toldijk een 
middag georganiseerd voor alle 
vrouwen uit de gemeente Bronck-
horst. Aanvang 13.30 uur, de zaal 
is open om 13.00 uur.

,,En het mooie is, wij maken gratis 
bezwaar als wij denken dat bezwaar 
maken zinvol is”, vult Gerard Wes-
selink aan. Maar hoe kan dat dan? 

Jullie werken toch niet voor niets? 
Gerard Wesselink: ,,Nee, klopt. De ge-
meente betaalt een kostenvergoeding
als een bezwaar is gemaakt door een
deskundige en als het bezwaarschrift
gegrond is verklaard. Deskundig?; 
Ons kantoor heeft zowel gecertifi-
ceerde WOZ-, woning- en agrarische
makelaars. Wij kennen de regionale
markt, kunnen gedegen het bezwaar
onderbouwen. Als het bezwaar niet
wordt geaccepteerd door de gemeen-
te dan is men ons niets verschuldigd.
Dat is ons risico! Het kost de wonin-
geigenaar dus sowieso niets, hij kan 
alleen maar besparen!” 
Zie voor meer informatie de ad-
vertentie in deze krant.

Wegens groot succes vorig jaar

Gratis WOZ- bezwaarschrift
Ruurlo - Wat veel mensen niet we-
ten is dat de WOZ waarde ook de 
grondslag is voor de berekening 
van de inkomsten-, waterschaps-, 
erfbelasting en soms VPB en ver-
mogensrendementsheffing. ,,Re-
kent men deze belastingen wel 
mee, dan kan het voordeel snel 
oplopen! Goed te gebruiken in 
deze tijden, toch?”, aldus Wilma 
van der Noordt van NVM make-
laar-taxateur bij Gerard Wesse-
link makelaardij in Ruurlo.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus van 
2 en 3 maart:Achilles/Unive HB2 - 
Quintus HB1: 26-7; UGHV GC1 - Quin-
tus GC1: 6-14; UGHV GC3 - Quintus 
GC2: 12-5; Swift A D1 - Quintus D1: 
7-7; Quintus HS1 - Udi ‘96 HS3: 18-25; 
Quintus HS2 - Groessen HS1: 21-15; 
Quintus DS1 - HCW DS2: 7-13; Quin-
tus HA1 - Erix HA1: 32-9; Quintus D2 
- Duiven D2: 3-7.

H A N D B A L Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Schaerlappen
 B. Eerdäöneg
 C. Hook

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Puur Natuur werd enige tijd geleden 
gevraagd om de website van Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) van 
de gemeente Bronckhorst onder de 
aandacht te brengen. Melanie van 
Staalduinen, van de afdeling Ontwik-
keling, Zorg en Leren van de gemeen-
te Bronckhorst bedankte de cliënten, 
vrijwilligers en begeleiders voor de 
inzet en overhandigde een attentie.
Om de website bekendheid te geven 
werd door de gemeente een kleur-
wedstrijd en woordzoeker gehouden. 

Het verzorgen van de kleurplaten en 
woordzoekers, voor alle leerlingen 
van de basisscholen in Bronckhorst, 
werd gedaan door cliënten van Puur 
Natuur. “Het was voor ons een mooie 
opdracht”, zegt Anja den Bakker. 
Samen met Anja Weustenenk is zij 
activiteitenbegeleidster. Puur Natuur 
is een dagbestedingslocatie van Stich-
ting Philadelphia.
Voordat de bestellingen op de scho-
len konden worden afgegeven, moest 
er eerst veel voorbereidend werk 

worden gedaan. Het aantal kleurpla-
ten per school moest geteld worden 
en daarna ging het in plastic zakjes. 
“De cliënten vonden het leuk om te 
doen en soms waren ze de hele dag 
aan het tellen. Er kwam ook veel ad-
ministratie bij kijken en alles moest 
nauwkeurig ‘afgevinkt’ worden”, legt 
Den Bakker uit. Toen alles klaar was 
zijn de cliënten en vrijwilligers van 
Philadelphia met een busje langs de 
scholen geweest om het af te geven. 
“Dat vonden ze natuurlijk geweldig 
om te doen”, zegt de activiteitenbe-
geleidster.

Bronckhorst bedankt
Puur Natuur met attentie

Hengelo - De cliënten van Puur Natuur Hengelo werden maandag 11 
februari verrast met een attentie van de gemeente Bronckhorst omdat 
ze zich hadden ingezet voor een activiteit van de gemeente.

Cliënten, vrijwilligers, begeleiding en ambtenaar Melanie aan tafel bij Puur Natuur.

Artistieke handen is een manifesta-
tie die al vanaf 1983 op verschillende 
locaties in het land wordt gehou-
den. De manifestatie wil amateur-
kunstenaars de mogelijkheid bieden 
hun werk aan een groot publiek te 
laten zien en te verkopen. Amateur-
kunstenaars verzorgen presentaties, 
workshops en demonstraties op ve-
lerlei gebieden. Neem bijvoorbeeld de 
fijnschilderkunst of poppen maken, 
iets wat iedereen kan leren. Verder is 
er natuurlijk het vertrouwde aanbod 
van keramiek, sieraden, loodcreaties, 
origami, kaarten, schilderijen, hout-
snijwerk enz. enz. alsook de nieuw-
ste trends: scrapbooking en breien. 
Stands van leveranciers van diverse 

hobbymaterialen vormen een moge-
lijkheid om zelf met een creatieve
hobby te beginnen.
Voor de deelnemers is Artistieke
Handen de ideale plaats om buiten
de familie- en vriendenkring te laten
zien wat zij waard zijn. Bovendien
ontmoeten zij er collega-kunstenaars
waarmee zij, in een amicale sfeer, 
ideeën uitwisselen. Ook mogen zij tij-
dens de beurs hun gemaakte kunst-
werken te koop aanbieden. Op voor-
waarde dat het echte kunst is en geen
seriewerk. Een regel waaraan ze zich
maar al te graag houden, al is het
maar om hun goede naam en die van
hun collega’s hoog te houden. Zie el-
ders in de krant voor de advertentie.

Amateur-kunstbeurs 
“Artistieke Handen”
Boordevol variatie aan unieke kunst voor iedereen!

Apeldoorn - Zondag 10 maart is het weer de dag van de amateur-kunst-
beurs Artistieke handen. In Apeldoorn tonen ruim 100 amateur-kun-
stenaars uit het gehele land op deze dag van 10.30 tot 17.00 uur de
werkstukken, die zij in de afgelopen periode vervaardigd hebben. Er
valt, zoals gebruikelijk weer veel te zien en te beleven op deze meest
creatieve manifestatie van het jaar in de Americahal, Laan van Erica
50 te Apeldoorn.

‘Vals Plat’ uit de Liemers en ‘Alles An-
des’ uit Dinxperlo vertolken liedjes in 
de beide dialecten. Ook zal het lijflie-
d’Onze Taal’, geschreven door Jan 
Ottink, Henry Welling en Hans Beer-
nink ten gehore worden gebracht. 

Het dictee wordt voorgelezen door
zangeres Dianne Marsman uit Lare-
nen Henk van Aalten uit Lobith. Spe-
ciale gasten èn deelnemers aan het 
dictee zijn Jos en Dycke, bekend van
‘Boer Zoekt Vrouw’. De samenstellers
van het dictee hanteren de spelling
van het Woordenboek Achterhoekse
en Liemerse Dialecten (WALD). Het
dictee laat u ook kennis maken met
vergeten dialectwoorden, zoals in
voorgaande jaren: röppels, snäpsken,
gaffeltange, slabbere-bartje. Het dic-
tee wordt gehouden op donderdag 21
maart in Hotel Café Restaurant De
Gouden Karper te Hummelo. 

Meer informatie is te vinden op de 
website: www.streektaaldictee.nl.
Aan¿melden kan bij het Erfgoedcen-
trum Achterhoek en Liemers (0314)
787078 of via info@streektaaldictee.

Oost-Gelders Streektaaldictee

Zo zegge wi-j dat,
zo schrieve wi-j dat !
Hummelo - Voor de zesde maal 
wordt in Hummel het Oost-Gel-
ders Streektaaldictee gehouden. 
Het is een ludieke strijd met de 
pen in het Achterhoeks- en Lie-
mers dialect. De organisatie vindt 
streektaal een belangrijk onder-
deel van de regionale identiteit. 
“Want dialect, door stao’j met op 
en gi-j gaot d’r met naor bed”. Zij 
nodigen dan ook alle platpraters 
uit hun schriftelijke kennis van 
hun moerstaal te testen tijdens 
een avond vol streektaal en mu-
ziek.

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

De organisatie van de Keppelrun, 
schaats- en skeelervereniging De Hes-
senrijders, is apetrots op deze eervolle 
vermelding. “Deze mooie vermelding 
hebben wij voor een groot deel te 
danken aan de ruim 80 vrijwilligers 
die zich ieder jaar inzetten om van de 

Keppelrun een fantastisch evenement 
te maken,” aldus Siert Wieringa, wed-
strijdcoördinator van de Keppelrun. 
“Ook onze verschillende sponsoren 
zijn van onschatbare waarde”. De 
Keppelrun is een professionele presta-
tieloop over 1, 5 en 10 kilometer voor 

ervaren en onervaren lopers, vrouwen 
en mannen, oud en jong. Het parcours 
staat bekend om zijn vlakke, snelle 
en landschappelijk karakter. Kinde-
ren van 6 tot en met 13 jaar kunnen 
meedoen aan de jeugdloop over een 
afstand van 1 kilometer. Er zijn ver-
schillende leeftijdscategorieën waarbij 
er door iedere categorie leuke prijzen 
te winnen zijn. Met de startnummers 
van de 1 km jeugdloop wordt na afloop 
een verloting georganiseerd. Ook dit 
jaar zijn er weer spiksplinternieuwe 
fietsen te winnen. En wie gaan dit jaar 
de parcoursrecords verbeteren? De 
route voert grotendeels over verhar-
de wegen in en buiten de bebouwde 
kom van Laag- en Hoog-Keppel. Start 
en finish zijn op de Monumentenweg 
in Hoog-Keppel. Plaatselijke muzikan-
ten maken van de Keppelrun altijd 
een fantastisch hardloopevenement. 
Vanaf 1 maart kan iedereen zich in-
schrijven voor deze 6e Keppelrun via 
www.keppelrun.nl. De organisatie 
van de Keppelrun heeft graag dat u 
zich voor-inschrijft. Onder de deelne-
mers die zich inschrijven voor 15 april 
verloten zij daarom 2 exemplaren van 
het boekje ‘De 100 leukste lopen van 
Nederland’. Voor-inschrijven is ver-
standig (en goedkoper) en kan tot en 
met 26 mei 2013. Een ‘vroege vogel-
actie’ dus.

Keppelrun bij de 100 leukste 
lopen van Nederland 2013

Hoog Keppel - De Keppelrun is één van de 100 leukste lopen van Neder-
land. Dat zegt de organisatie niet zelf, dat zegt de redactie van Keep-
on-Running.nl. Zij geeft één keer per jaar het boekje ‘De 100 leukste 
lopen van Nederland’ uit. En dit jaar staat de Keppelrun daartussen. 
De Keppelrun wordt dit jaar gehouden op zondag 9 juni.

Uitslag van de eerste competitieavond 
in de vijfde ronde van Bridgeclub 
Bronkhorst gespeeld op donderdag 
28 februari 2013 te Toldijk.A-lijn: 1. 
Guy & Miguel Mendes de León 63,89 
%; 2. Diny Hartelman & Hans Jansen 
55,90 %; 3. Erica Schut & Marijke 
Hilderink 55,21 %; B-lijn: 1. Silvia 
Schreiber & Kees Mortier 63,69 %; 2. 
Margaret Heijting & Geerte Menkveld 
56,25 %; 3. Jan Veenhuis & Joop Rut-
ten 53,27 %; C-lijn: 1. Henny Deunk 

& Wil Matser 62,50 %; 2. Karen Not-
ten & Joop te Veldhuis 57,92 %; 3. 
Ria Jansen & Betsie Menting 52,92 
%. DONDERDAG 7 maart 2013 wordt 
het jaarlijkse Ruitenboer toernooi ge-
speeld. Deze uitslag telt niet mee in 
deze competitieronde. Daar alle spel-
len, over heel Nederland, dezelfde 
zullen zijn - ehum, in welke sport 
gebeurt dit?- wordt er veel werk ver-
richt om de kaarten in de aangegeven 
volgorde in de kaartbakjes te steken. 

Als u niet aanwezig zou kunnen zijn, 
is melding hiervan zo snel mogelijk 
zeer wenselijk. U doet dat door u af 
te melden met een sms, door te bel-
len naar 06-28633453 (inspreken lukt 
niet!) of door te mailen naar bcbronk-
horst@hotmail.nl. Ja, en dan werd er 
nog gespeeld. Allen die op de eerste 
plaats eindigden, deden dat deze 
week wel heel overtuigend. Tot de 7e 
maart, dan zullen we laten zien dat 
er in Bronckhorst gebridged wordt!

B R I D G E N   I N   T O L D I J K



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

Zaterdag 2 maart werden vier uit-
wedstrijden gespeeld. De Quintus Ge-
mengd C1 jeugd speelde in Sporthal 
de IJsselweide in Ulft hun wedstrijd 
tegen UGHV GC1. De Hengelose spe-
lers lieten zien dat zij de beste zijn in 
hun klasse. De beste man op het veld 
Jari Hoebink scoorde drie goals. Com-
plimenten voor een collectief goede 
prestatie, uitslag 6-14.

Eveneens in Sporthal de IJsselweide 
in Ulft ontmoette UGHV GC3 het 
Quintus GC2 team. Een leuke eerste 
helft, maar mindere tweede helft. De 
tegenstander ging mandekking spe-
len waardoor de Hengelose kids zich 
lieten intimideren. Quintus heeft in 
deze wedstrijd laten zien dat ze op de 
goede weg zijn. Allemaal echt top ge-
speeld. Uitslag 12-5.

In Sporthal Elderveld in Arnhem 
speelde de D1 van Quintus tegen 
Swift A D1. Na een slecht begin wis-
ten de Hengeloërs zich goed te her-
pakken. Eerste helft werd er door 
de tegenstanders vijf maal gescoord 

maar Quintus wist het netje niet te 
vinden. Tweede helft ging dit echter 
anders. Verdedigend stond het als 
een huis waardoor er niet meer ge-
scoord werd en in de aanval werden 
alle kansen met een treffer beloond. 
Top prestatie! Uitslag 7-7.

De Heren B-jeugd speelde in Sporthal 
Matenpark in Apeldoorn hun wed-
strijd tegen Achilles/Unive HB2. Een 
stevige wedstrijd tegen de nummer 
twee in de poule. Quintus speelde een 
prima wedstrijd en wist te scoren, 
maar Achilles scoorde ruim meer, 
uitslag 26-7.

In Sporthal De Kamp beet Quintus 
D2 het spits af tegen Duiven D2. In 
de eerste helft ging het gelijk op. Van 
beide kanten was leuk handbal te 
zien. De tweede helft werd er door 
Quintus teveel balverlies geleden en 
de kansen niet goed benut waardoor 
Duiven uitliep. Justin was dit keer de 
man of the match en Roos keepte een 
wereldpartij. Uitslag 3-7.

De Dames Senioren speelden vorige 
week niet door lekkage en moest 
gedweild worden, nu werd er tegen 
HCW DS2 gespeeld als een dweil. Op 
links werd goed verdedigd maar veel 
te gehaast in de aanval. De Quintus 
dames namen niet de tijd iets in te 
zetten. Loes Vagevuur was Lady of 
the match met twee prachtige goals. 
Uitslag 7 -13.

Quintus Heren 2 ontmoetten de he-
ren van Groesen HS1. Groessen speel-
de zeer creatief in combinatie met de 
cirkel. Quintus miste erg veel doel-
kansen. Door een aantal snelle aan-
vallen kon Quintus toch uitlopen. De 
tegenstander raakte erg geïrriteerd 
door gemiste kansen en vermeende 
dubieuze beslissingen. Quintus ging 
gestaag door met combineren en sco-
ren. De overwinning is niet in gevaar 
geweest. Eindstand 21-15.

Udi 96 HS3 kwam naar Hengelo voor 
de wedstrijd tegen Quintus HS1. Udi 
liet goed combinatiespel zien. Quin-
tus miste in de aanval de overtuiging. 
In de eerste helft kon Quintus nog 
redelijk bij blijven. In de tweede helft 
liep Udi verder weg door uitgespeelde 
kansen te benutten. Quintus kwam 
wel tot scoren, maar kon Udi niet 
meer achterhalen. Stand 18-25.

De Quintus Heren A1 speelden de 
wedstrijd tegen Erix HA1. Het thuis-
team was zowel aanvallend als ver-
dedigend beter dan de spelers uit 
Lichtenvoorde, dat resulteerde in een 
prima winst: uitslag 32-9.

PROGRAMMA
Het programma voor volgende week: 
9 maart: 19.00 uur Grol H.V. DS3 - 
Quintus DS1, Den Elshof Groenlo. 10 
maart: 10.15 uur Quintus GC2 - AAC 
1899 GC3; 11.00 uur Quintus D1 - HV 
Angeren D1; 11.45 uur Quintus GC1 
- FBC GC1; 12.30 uur Quintus HB1 - 
Minerva HB1; 13.25 uur Quintus HS2 
- Huissen HV HS3; 12.50 uur Blauw 
Wit HS2 - Quintus HS1, ‘t Rikken-
hage Ruurlo; 16.15 uur Udi ‘96 HA1 
- Quintus HA1, Kermisland Arnhem.

Quintus handbalweekend 2 en 3 maart

Hengelo - Op zaterdag 2 en zondag 3 maart kwamen alle negen teams 
van Handbalvereniging SV Quintus uit Hengelo Gld. in actie. De resul-
taten waren wisselend verlies, gelijkspel en winst.

Quintus Heren Senioren 2 wonnen een snel gespeelde wedstrijd.

Ook krijgen deelnemers doordeweeks 
huiswerk mee. Iedere zaterdag trai-
ning is er ruimte voor theorie-items 
zoals gezonde voeding, juiste kleding 
en goed schoeisel. Iedereen ontvangt 
een functioneel hardloopshirt, het 
Start to Run magazine en drie edities 

van Runnersworld magazine. Boven-
dien is men vier maanden lang gratis
lid van de Atletiekunie en is men ver-
zekerd tijdens de trainingen. De cur-
sus wordt afgesloten met een testloop
over ongeveer drie kilometer. Start to
Run is al jaren dé manier voor be-
ginnende lopers om daadwerkelijk
de stap richting loopsport te zetten.
Op laagdrempelige manier maakt de
sporter kennis met het lopen in zijn
eigen omgeving. En dat alles begeleid
door deskundige trainers van Run-
ners Vorden.
U kunt zich aanmelden via de site 
www.start2run.nl
Zie ook de advertentie elders in de krant.

Met Runners Vorden fit het
voorjaar in!
Vorden - Vanaf 9 maart aan-
staande start bij Runners Vorden 
locatie; Sporthal ’t Jebbink, aan 
Het Jebbink in Vorden de nieuwe 
cursus Start to Run. Vanaf die 
datum krijgen beginnende lo-
pers zes zaterdagen achter elkaar 
looptraining onder deskundige 
begeleiding.

Naast Zelhem staan er voor de eer-
ste helft van dit jaar MPF’s op het 
programma in Barneveld/Zeumeren 
(vrijdag 22 maart); Wanroij (zater-
dag 6 april); Borger (zaterdag 20 
april) en Tilligte (zaterdag 15 juni). 
Tiende seizoen of niet, de formule 
van het MPF is nog steeds springle-
vend. Daarvan getuigde eind vorig 
jaar een bijna uitverkocht Gelre-
Dome. “Juist in deze tijd zijn de 
mensen op zoek naar gezelligheid 
en saamhorigheid en dat is precies 
wat we bieden”, vertelt organisator 
Eddy Mensink. “We voorzien dus 
absoluut in een behoefte. We zijn 
er ontzettend trots op dat we onze 
formule ook in deze tijden kunnen 
handhaven. Het is ons doel om zo 
laagdrempelig mogelijk te zijn. On-
danks de stijgende kosten hebben 
we de prijs van de tickets daarom 
ook niet verhoogd. Een standaard-
kaartje is net zo duur als vorig jaar.” 
Dit tiende seizoen zal ook de hon-
derdste editie van het MPF marke-
ren. Waar en wanneer, weet Eddy 
nog niet zeker, maar hoe dan ook 
is hij van plan dit niet geruisloos 
voorbij te laten gaan. “We hebben 
sensationele plannen”, verklapt hij 
alvast. Wat wel zeker is, is dat het 
MPF dit jaar wat meer buiten de 
eigen kaders zal kijken. Mensink 
doelt daarmee op het programma. 

“In het Gelredome stonden ook 
artiesten als Henk Westbroek, Ar-
mand en Eric Mesie. Nederpop 
blijkt prima te kunnen. Een vol 
stadion galmde mee met ‘België’. 
Ach, onder deze vlag kan veel. We 
hebben ook al ontzettend vaak de 
boerenrockers van Mooi Wark ge-
programmeerd. Maar de puristen 
hoeven niet bang te zijn. De echte 
piratenmuziek blijft de hoofdmoot 
van het programma vormen. En we 
blijven lang vergeten artiesten op-
trommelen om die klassiekers van 
weleer op het podium te brengen.” 
Voor meer informatie zie www.me-
gapiratenfestijn.nl. Programma: Jan 
Smit, Jannes, 3JS, Sieneke, Stef Ek-
kel, Frans Duijts, Koos Alberts, Vinz-
zent, Django Wagner, Gebroeders 
Ko, Thomas Berge, Monique Smit 
& Tim Douwsma, Lesley Williams, 
Marianne Weber, Willem Barth, 
Helemaal Hollands, Jacques Herb, 
Jan Keizer & Anny Schilder, De Pira-
tentoppers, René Karst, Winnie, Ti-
nus, Milan Milano, Gino Graus, Erna 
Temming, Edwin van Hoevelaak, 
Wesley Ponsen, Fantasticos, Harten 
10 en Wimmie. Voorverkoop kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Eetcafé De 
Groes en Radio Ideaal in Zelhem en 
de Bruna’s in Vorden en Ruurlo. Te-
vens kun je kaarten kopen op de site 
www.megapiratenfestijn.nl

Mega Piraten Festijn
Bronckhorst - Het Mega Piraten Festijn is op zaterdag 1 juni op-
nieuw te gast in Zelhem. De eerdere edities van het festijn in Zelhem 
waren grote successen. Duizenden bezoekers vierden feest. De rond-
reizende festivalkaravaan beleeft dit jaar haar tiende seizoen. Jan 
Smit, 3JS, Jannes, Marianne Weber, Jan Keizer & Anny Schilder, Sie-
neke en aanstormend talent Gino Graus zijn er in elk geval bij. De 
voorverkoop is inmiddels begonnen. Het feest vindt dit jaar plaats 
op een nieuwe locatie: de Kappenbulten tussen Zelhem en Halle.

Gert-Jan Loman was er al een keer 
dichtbij uit een kopbal, maar de tref-
fer liet nog even op zich wachten. Na 
een half uur spelen rukte Gert-Jan 
Loman op vanaf rechts en trok de bal 
voor, deze werd beroerd met de hand  
waardoor de scheidsrechter niet an-
ders kon dan fluiten voor een straf-
schop. Na een hoop heisa mocht deze 
dan uiteindelijk toch genomen wor-
den. Gert-Jan Loman had zich achter 
de bal geposteerd en schoot over-
tuigend binnen; 1-0. Na deze treffer 
zakte het spelniveau van Sociï even 
wat terug en zodoende kwam ook 
VVL aan het voetballen. Veel verder 
dan een paar vrije trappen kwam het 
echter niet. Ruststand; 1-0. Na rust 
kwam VVL scherp uit de kleedkamer. 

Het offensief hield echter op toen Es-
selink op links kon opstomen en in de
zestien werd gestuit door een overtre-
ding. Wederom ging de bal op de stip
en Gert-Jan Loman stond weer achter
de bal. Deze ging nog overtuigender
binnen, de keeper was dus kansloos.
De tegenstander was gebroken en 
Sociï kon de wedstrijd makkelijk uit-
voetballen. Er werden ondertussen
wat kansen gemist, maar in de 80e
minuut bracht invaller Daan Loman
het publiek nog even in verroering.
Een mooie aanval waarbij Maarten
Rensink de bal klaarlegde werd door
Loman in het kruis geschoten. Twee
minuten later deed Daan Loman het
nog eventjes dunnetjes over, Kevin
Esselink was ditmaal de aangever.
Wederom legde Daan Loman de bal
keurig in het hoekje. Johan Riefel
zorgde voor het slotakkoord. Uit een
vanaf rechts voorgegeven bal door Es-
selink probeerde Gert-Jan Loman de
bal met een omhaal binnen te wer-
ken. Deze poging mislukte finaal,
maar gelukkig kwam de bal bij Johan
Riefel voor de voeten die een goede
wedstrijd bekroonde met een goal; 
5-0. Kort daarna volgde het eindsig-
naal en kon Sociï 3 punten bijschrij-
ven. Volgende week hoopt Sociï deze
lijn voort te zetten uit bij Kilder. Deze
wedstrijd begint om 14.30 uur. 

Sociï boekt overtuigende zege 
op VVL
Wichmond - Na een lange winter-
stop was er dan eindelijk weer reu-
ring op de Wichmondse velden. 
Met een fitte selectie stond Sociï 
aan de aftrap voor de wedstrijd 
tegen VVL. Een ploeg die dicht 
bij Sociï de onderste regionen van 
de ranglijst bezet. Sociï begon de 
wedstrijd sterk, het zocht goed de 
vrije man en zette veel druk. Dit 
leidde al snel tot de eerste kans 
voor Kevin Esselink die de bal net 
niet op goal kreeg. Toch waren de 
gasten gewaarschuwd.

Cesar Kozijnen verhuisde tijdens de 
bouwvakperiode naar de Vlijtstraat 
11 te Doetinchem en sindsdien stond 
de bouw van een nieuwe showroom 
hoog op de prioriteitenlijst. Een 
flinke verbouwing was nodig om 
potentiële klanten op een professi-
onele manier te kunnen ontvangen 
en breed te kunnen informeren over 
de mogelijkheden die kunststof te 

bieden heeft. Eind februari was de 
showroom gereed en aankomend 
weekend krijgt iedereen de mogelijk-
heid om hernieuwd kennis te maken 
met Cesar Kozijnen B.V. 

Tijdens de Open Dagen op zaterdag 
9 en zondag 10 maart kunt u, tus-
sen 11.00 en 17.00 uur, niet alleen de 
nieuwe showroom bezichtigen, maar 

ook een kijkje nemen op de produc-
tie-afdeling. Hier worden geheel in 
eigen beheer naast kozijnen, ramen, 
deuren en luiken, tegenwoordig ook 
rolluiken en screens geproduceerd. 
Recentelijk is ook het machinepark 
uitgebreid met machines voor de pro-
ductie van HVL-verbindingen. 
Hierdoor is Cesar Kozijnen helemaal 
klaar voor de toekomst! Benieuwd 
naar de mogelijkheden van kunststof 
of Cesars’ complete dienstverlening? 
Kom dit weekend geheel vrijblijvend 
een kijkje nemen of bezoek de web-
site www.cesarkozijnen.nl

Nieuwe showroom hét informatiecentrum voor kunststof bouwoplossingen

Cesar Kozijnen houdt Open Dagen 
op 9 en 10 maart

Doetinchem - April vorig jaar gingen Huntink Kunststoffen en Cesar 
Kozijn uit Zelhem samen verder onder de naam Cesar Kozijnen B.V. 
Daarmee werd het bedrijf, onder leiding van Rob Huntink, tevens 
onderdeel van de Wopereis Groep.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Schaerlappen: Oogkleppen tegen schichtigheid bij 
paarden.  “Bertus doo ’t peerd de schaerlappen ’s veur.”

 B. Eerdäöneg: Trots. “Zo Eerdäöneg as ne daelenhane.”

 C. Hook: Hoek.
  1. “Smiet ’t moor in den hook.”
  2. “Den helen hook heurt bi’j ’t feest.”

Mira Samberg begon als kapster in 
1988, dit jaar 25 jaar geleden. “Mijn 
kapsalon bestaat op 2 juli van dit jaar 
12,5 jaar.” Het Kniphuus is recent 
verbouwd. “Het is gerestaureerd en 
groter en hoger geworden,” vertelt 
Mira enthousiast. “Veel werkzaamhe-
den hebben we zelf gedaan. We zijn 
allemaal heel handig en mijn vader is 
van beroep interieurbouwer.”

Het concept van Het Kniphuus om 
tot ’s avonds 22.00 uur geopend te 
zijn, werkt goed. “Dat doe ik ook al 
12.5 jaar. Dat was omdat onze zoon 
net geboren was en ik in de slaapuur-
tjes werkte,” lacht Mira. “We zijn de 
ene week twee avonden en de tweede 
week drie avonden tot 22.00 uur ge-
opend. Van ’s morgens 9.00 uur zijn 
dat soms wel lange dagen. Maar we 

zijn met z’n tweeën, fulltime.” Kap-
ster Petra Bergsma werkt al 6 1/4 jaar 
in Baak.
MW HOVENIERS is per 1 februari 
gestart. Michel Willemsen werkte ja-
ren in een kwekerij en vervolgens bij 
een hoveniersbedrijf. “Ik doe het al 
25 jaar en ben nu voor mezelf begon-
nen,” vertelt Michel. Omdat zijn baas 
met zijn bedrijf stopte, stond hij voor 
de keuze om een andere werkgever te 
zoeken of voor zichzelf te beginnen. 
Hij koos voor het laatste.
Michel heeft goed contact met ver-
schillende klanten waar hij de tuin 
al onderhield. Naast onderhoud, doet 
hij aan tuinrenovatie, maaien, snoei-
en, gazonaanleg, straatwerk, houtsin-
gels en boom verzorging. “Het is sei-
zoenswerk, in een korte periode moet 
altijd heel veel gebeuren,” legt Michel 
uit. Gladheid bestrijding doet hij ook. 
“Particulieren of bedrijven willen in 
de winterperiode de stoep sneeuwvrij 
hebben.”
De gezamenlijke open dag zal worden 
gehouden op zondag 16 juni 2013. 
Dan kunnen de klanten, maar ook 
andere belangstellenden een kijkje 
nemen in de vernieuwde kapsalon en 
kennis maken met hovenier Michel 
Willemsen.
Kapsalon Het Kniphuus, Molenweg 
7, 7223 DN Baak, telefoon (0575) 
442067, info@hetkniphuus.nl. Meer 
informatie op www.hetkniphuus.
nl. (facebook en twitter) MW HOVE-
NIERS, Molenweg 7, 7223 DN Baak, 
telefoon (06) 29010370, 
info@mwhoveniers.nl.

Kapsalon Het Kniphuus en MW 
Hoveniers Baak onder één dak

Baak - Mira Samberg viert dit jaar het 12,5 jarig jubileum van haar 
Kapsalon Het Kniphuus. MW Hoveniers Baak staat aan het begin, Mi-
chel Willemsen startte zijn bedrijf op 1 februari 2013. Het adres van 
beide bedrijven is hetzelfde: Molenweg7 inBaak.

Michel Willemsen van MW Hoveniers en Mira Samberg van Het Kniphuus in Baak.

Het bovenstaande stuk wekt wel-
licht de indruk dat het na het aan-
treden van Henk te Brake in 1985 
alleen maar bergafwaarts is gegaan 
met de club. Het tegendeel is waar. 
Er zijn commissies bijgekomen zoals 
HAMOVE touring, Slick 96 en de of-
froadcommissie waardoor de club 
zich breder is gaan oriënteren. 
Ook in de wegrace heeft de HAMO-
VE stappen gezet. Op initiatief van 
HAMOVE is er tien jaar geleden be-
gonnen met een internationale com-
petitie onder de naam ‘3 landen cup’, 
later veranderd in ‘IRRC (Interna-
tional Road Racing Championship). 
Deze competitie krijgt een steeds 
belangrijkere plaats op de internatio-
nale kalender. Door de verbeteringen 
aan het circuit de Varsselring, die 
onder leiding van Henk te Brake de 
laatste jaren zijn doorgevoerd, ver-
wacht de HAMOVE nog jaren op een 
verantwoorde manier motorraces te 
kunnen organiseren op het roem-
ruchte stratencircuit. Had HAMOVE 

vroeger het gevoel dat het naar de
pijpen van Assen moest dansen, dat
er vanuit Assen neergekeken werd op
de HAMOVE, nu organiseert HAMO-
VE zelf motorraces in Assen en is het
een motorvereniging met nog meer 
aanzien en invloed. 

Maar Henk was niet alleen actief bij
HAMOVE. Hij maakte zich ook sterk
voor de motorsport en motorrijden
in zijn algemeenheid als lid van de 
financiële commissie van de KNMV.
Het bestuur en de leden van de
Hamove bedankten afgelopen dins-
dag Henk voor het vele werk dat hij
de afgelopen jaren heeft gedaan voor
de club. 
De taken van Henk te Brake zijn over-
genomen door Fred Versteege. Hij zal
samen met de andere bestuursleden
het gevoerde beleid, het behouden 
van de bestaande evenementen,
voortzetten.

Henk te Brake stopt als 
voorzitter HAMOVE
Hengelo - Dinsdag 26 februari 
heeft Henk te Brake na 28 jaar 
zijn bestuursfunctie neergelegd. 
Na 10 jaar als bestuurslid zitting 
te hebben gehad in het bestuur 
is Henk op 16 februari 1995 ge-
kozen als voorzitter. In de jaren 
als bestuurslid heeft hij veel zien 
veranderen. Halverwege de jaren 
80 kwamen er nog wereldtoppers 
naar Hengelo Gld die betaald 
moesten worden. Nu is het onmo-
gelijk om wereldtoppers aan de 
start te krijgen omdat de belan-
gen simpelweg te groot zijn en 
moeten de coureurs betalen om 
te mogen rijden in Hengelo Gld. 
Een andere grote verandering 
tijdens de bestuursperiode van 
Henk te Brake was het verlies van 
de cross op ‘t Hengelose Zand in 
1989 en het verlies van het trai-
ningsbos ‘t Wossinkbos in 1991.

Henk te Brake.

Daarom heeft Bruggink tijdens het 
Open Huis op 8, 9 of 10 maart alle 
specialisten naar de showroom in 
Heelweg laten komen om u te in-
formeren. Deskundige adviseurs 
op het gebied van nieuwbouw, ver-
bouw, energiebesparing, keukens, 
badkamers en tegels natuurlijk. Om 
u informatie te geven over besparen 
op uw energierekening of over be-
sparing op uw verbouwkosten door 
de btw verlaging op werkloon vanaf 
1 maart. Daarnaast zijn tijdens het 
Open Huis een binnenhuisarchitect, 

een woninginrichter, een schildersbe-
drijf en een hoveniersbedrijf aanwe-
zig.  Heeft u vragen over de styling,
de aankleding of het onderhoud van
uw woning of tuin dan hoeft u maar
naar één adres: Het Open Huis van
Bruggink in Heelweg.

Een mooie gelegenheid om al uw vra-
gen aan deze vakmensen te stellen. 
Om de dag goed te beginnen, starten
we zaterdag en zondagmorgen met
een ontbijtbuffet voor bezoekers. De
kinderen kunnen, behalve ontbijten
en van de speelhoek gebruik maken,
zelf cup cakes maken.

Er is dus veel te beleven in de show-
room van Bruggink in Heelweg, waar
scherpe prijzen en klanttevredenheid
op de eerste plaats staan. (Zie voor
meer informatie www.bruggink-bv.
nl/nieuws) Zie ook de advertentie el-
ders in de krant.

Informatiemarkt tijdens 
Open Huis Bruggink
Heelweg - De laatste maand is 
er weer veel veranderd op het 
gebied van hypotheken, btw ta-
rieven en subsidies voor energie 
besparende maatregelen. Boven-
dien is het voorjaar in aantocht 
en is het dus een ideaal moment 
om je nog even goed te informe-
ren over alles in en rond het huis.

Deze keer is gekozen voor een ver-
nieuwde opzet; de wijnbouwopleiding 
verloopt parallel aan het groei-bloei-
oogstseizoen van de druiventeelt. De 
cursisten kunnen op deze wijze ken-
nis maken met de praktische aspec-
ten van de wijnbouwcyclus De wijn-
bouwopleiding gaat bij voldoende 
deelname vanaf zaterdag 23 maart 
van start. Op zes zaterdagen worden 
er achtereenvolgens lessen verzorgd 
over snoei, gewasvorming, bloei- en 
rankvorming, rijping en trosdunning, 
de oogst en de vinificatie. Ook zal er 
uitgebreid aandacht worden besteed 

aan de Nederlandse wijnmarkt en de 
financiële aspecten van wijnbouw.De 
lessen vinden plaats op verschillende 
wijndomeinen in de Achterhoek.
Door de gekozen seizoensgebonden 
aanpak zal er voldoende aandacht en 
tijd zijn voor het uitvoeren van prak-
tische vaardigheden. De afsluitende 
wijnproeverijen zullen ook dit jaar 
weer als vast programmadeel op de 
zaterdagen worden opgenomen. In 
het najaar zal de kelder van de Ach-
terhoekse Wijncoöperatie worden 
bezocht. Ervaren wijnboeren van de 
coöperatie geven les. In de loop der 

jaren hebben deze wijnboeren van 
het eerste uur veel kennis opgedaan. 
Sommige wijngaardeniers hebben 
inmiddels internationale cursussen 
gevolgd bij bekende domeinen in Eu-
ropa en daarbuiten. Daarnaast wor-
den gerenommeerde gastdocenten 
verwelkomd die verbonden zijn aan 
de coöperatie. Zij bieden bijzondere 
expertise op het gebied van de inter-
nationale wijnhandel, ‘branding’ en 
biologische druiventeelt. Men kan 
zich per e-mail aanmelden bij Hen-
drik de Boer; hdeboer@aoc-oost.
nl of telefonisch via 0546 – 834460. 
Meer informatie over de wijnbouw-
opleiding is te vinden op de website 
van AOC Oost www.aoc-oost.nl ver-
volgens Groeipunt of op de website: 
www.ondernemenindemultifunctio-
nelelandbouw.com

Wijnbouwopleiding in de Achterhoek
Vorden - De drie initiatiefnemers de Achterhoekse Wijncoöperatie, 
AOC Oost en het Graafschap College nemen dit jaar opnieuw gezamen-
lijke vervolgstappen met de wijnbouwopleiding. Vorig jaar is geble-
ken dat er bij een brede doelgroep belangstelling is voor de teelt van 
druiven en het wijnbereidingsproces op Nederlandse bodem.

Een tentoonstelling met 500 kaders, 
250 kaders Categorie 2 en 250 ka-
ders Categorie 3. Het geheel is een 
overzicht van landenverzamelingen 
en diverse andere, thematische of 
gespecialiseerde collecties. Er is ook 
een jeugd hoek en er zijn ook enkele 
kaders met inzendingen van jeug-
dige verzamelaars te bewonderen, 
er is ook een veilinghuis aanwezig 
waar u uw collectie gratis kunt laten 
taxeren, dit is op zaterdag en zondag-
middag vanaf 10.00 uur. Verder kan 
men, met dezelfde openingstijden als 
voor de tentoonstelling de Grote post-
zegelbeurs bezoeken met beslist voor 
iedereen wat wils. 

Nadere informatie vindt U op de 
website van De Globe: www.deglobe-
achterhoek.nl.

Op 8, 9 en 10 Maart met Beurs in Varsseveld

Tentoonstelling Achterhoek 2013 
Varsseveld
Varsseveld - vier jaar na het ju-
bileumjaar 2009, met de vijfde 
tentoonstelling in 25 jaar, orga-
niseert PV De Globe afdeling de 
Achterhoek op 8, 9 en 10 maart 
2013 in de Van Pallandthal te 
Varsseveld de zesde tentoonstel-
ling. Het evenement heeft de 
naam Achterhoek 2013.
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Oprichter van de band, Tino van den 
Berg, vond in januari 2010 de klik 
met Eric (drums), Rogier (bas) en An-
nemarie (zang). Eric en Tino hebben 
allebei een eigen muziekverleden 
in verschillende bands en Rogier en 
Annemarie stapten er fris in. Rogier 

verliet de band vorig jaar juni en is 
vervangen door Maarten. 
De naam van de band komt van de 
film ‘I love you Beth Cooper’, een ti-
tel die volgens de bandleden ‘lekker 
bekt’ en daarmee de basis werd voor 
‘We all kissed Beth Cooper’, afgekort 

WAK.BC. 
In 2011 deed de band mee aan ‘Bat-
tle of Bands’ in Nijverdal. “Niet voor 
de prijzen maar voornamelijk om te 
proeven hoe het is om ‘on stage’ te 
staan en onze songs te laten horen”, 
aldus Tino. “Deze ervaring heeft veel 
opgebracht en de positieve en nega-
tieve kritieken dragen bij aan een be-
ter resultaat.”
De muziek, eigen songs, is geïnspi-
reerd op de ‘70/’80 poprock en wordt 
voornamelijk geschreven door Tino. 
Annemarie draagt bij aan de teksten. 
Soms wordt er een cover gespeeld, 
maar dan wel geheel in de stijl van de 
band. “De sound is niet nieuw, maar 
toch verfrissend.”
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

We all Kissed Beth Cooper bij 
LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 13 maart speelt de band ‘We all Kissed Beth 
Cooper’ tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, 
dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Erik van ’t Holt (zang/gitaar), Jan Kolk-
man (zang/gitaar), Marco Mepschen 
(drums) en Remko Keizer (zang/basgi-
taar) vormen al jaren een prettig ge-
stoorde live-band, die muziek op een 
aanstekelijke wijze combineert met 
een pittige presentatie en een gezon-
de dosis humor. Dit kan ‘unplugged’, 
maar ook compleet versterkt. 

The Heinoos bieden de luisteraar een 
stuk herkenning, maar met de pure 

rauwheid van een échte band.

The Heinoos bij eetcafé De Tol
Wittebrink - Zondag 10 maart 
komen ‘the Heinoos’ naar de 
Wittebrink om de meest fantas-
tische hits uit de jaren ’60,’70 
en ’80 opgeheel eigen wijze aan 
elkaar breien. Nummers van AB-
BA, Queen, The Sweet, Mud, Nena, 
The Police en ook lekkere feest-
krakers komen voorbij en wor-
den afgewisseld met eigen num-
mers in het Nederlands/Dialect. 
Het optreden begint omstreeks 
16.00 uur en de toegang is, zoals 
altijd, gratis.

De praktijken van Annemieke en 
Edwin van Grinsven zijn gezamen-
lijk gevestigd in een van de vijf ruim-
ten die het nieuwe ondernemers- en 
bedrijvencentrum aanbiedt aan de 
Stationsstraat in Ruurlo. Diverse ja-
ren runde het paar een praktijk in 
Arnhem die voorlopig nog operatio-
neel blijft. Het echtpaar voert zowel 
in Arnhem als in Ruurlo samen de 
praktijk, ieder op zijn eigen vakge-
bied of soms ook gezamenlijk. Voor 
meer informatie: tel. (0573) 453604 
en (0573) 453554 de website: www.
praktijk-ruurlo.nl.

Birgit Hilverink-Veldhuizen was tot 
voor kort werkzaam in Lichtenvoor-
de als vrijgevestigd logopedist in een
gezondheidscentrum waar ze ook
als adem- en ontspanningstherapeut
werkte. Met de nieuwe praktijk aan
de Stationsstraat is ze zeer in haar 
nopjes. De bereikbaarheid van de 
praktijk met het openbaar vervoer
is een grote plus want de cliënten
komen ook uit de verre regio van
Ruurlo. De adem- en ontspannings-
therapie, die Birgit volgens de metho-
de van Dixhoorn uitvoert, is binnen
ziekenhuizen en revalidatiecentra
een bekende methode. Voor meer 
informatie zie de website: www.
vrijuitademen.nl. Voor een gratis en
vrijblijvend kennismakingsgesprek:
b.hilverink@vrijuitademen.nl of tel.
06 44 148121.
Het ondernemers- en bedrijvencen-
trum aan de Stationsstraat is een
initiatief van Ruurloër Ron Nijkamp
die met zijn bedrijf East Group samen
met plaatsgenoot Erik Roekevisch
van Confince gevestigd is op de bo-
venverdieping van het pand. De vijf
(kantoor)ruimten variëren in grootte
van twaalf tot veertig vierkante me-
ter en zijn elk voorzien van een eigen
klimaatbeheersingssysteem en airco
en zijn sterk geluidsgeïsoleerd om de
privacy van de gebruikers en bezoe-
kers te kunnen garanderen. De twee
vergaderruimten voor tien of zes per-
sonen beschikken beiden over WIFI
en andere multimedia aansluitingen
en een eigen koffiecorner.

Zie de advertentie elders in de krant.

Annemieke en Edwin van Grinsven en Birgit Hilverink

Open huis nieuwe praktijken 
in ondernemers- en bedrijven-
centrum Ruurlo
Ruurlo - ,,Het centrum straalt pro-
fessionaliteit uit. En dat is wat we 
zochten. Dat doen wij namelijk 
ook met onze therapieën. Daarom 
hebben we een ontzettend goed 
gevoel met de huisvesting van on-
ze praktijken in dit nieuwe onder-
nemers- en bedrijvencentrum.” 
Aan het woord zijn Annemieke 
en Edwin van Grinsven en Birgit 
Hilverink. Het Ruurlose drietal 
is het unaniem met elkaar eens. 
,,Een mooiere ruimte en locatie 
voor onze praktijken kunnen we 
niet vinden in de regio.” Zaterdag 
9 maart houden Annemieke van 
Grinsven (Kinesiologie), Edwin van 
Grinsven (Klassieke Homeopathie) 
en Birgit Hilverink (Adem- en Ont-
spanningtherapie) Open Huis. Een 
ieder is van harte welkom om aan 
de Stationsstraat vrijblijvend een 
kijkje te komen nemen in de nieu-
we praktijkruimten in het onder-
nemers- en bedrijvencentrum.

De Lions zijn via hun netwerk in staat om munten en pa-
piergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud 
geld dat door nationale banken niet meer wordt ingewis-
seld, wordt aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht.
De opbrengst van de actie gaat naar de Lionsclubs in de 
derde wereld. Alle Lions zijn onbetaalde vrijwilligers en bij 
hen blijft er dus niets aan de strijkstok hangen. Daarom 
werd de charitatieve tak van de Lions tot de beste Niet 
Gouvernementele Organisatie (NGO) ter wereld uitgeroe-
pen. Met 1.3 miljoen Lions in 205 landen, zijn de Lions de 
grootste serviceclub organisatie in de wereld.

Straatarme blinden in ontwikkelingslanden worden gratis 
geopereerd om van hun blindheid verlost te worden. Een 
staaroperatie daar kost slechts 15 euro. Dankzij het feit 
dat Wilde Ganzen deze 50% premie geeft, is er dus maar 
10 euro nodig om één blinde weer ziende te maken.
Ook in de andere dorpen van de gemeente Bronkhorst 
wordt contact gelegd met de lokale supermarkt om een 
zuil te mogen plaatsen voor de inzameling van oud en 
vreemd geld.
Deze verzamelzuil werd door Anton van Ingen van de Li-
ons Bronckhorst overhandigd aan de heer Heico Wansink 
van de Albert Heijn in Hengelo. Ook in de andere dorpen 
van de gemeente Bronkhorst wordt contact gelegd met de 
lokale supermarkt om een zuil te mogen plaatsen voor de 
inzameling van oud en vreemd geld.

Inzameling oud en vreemd geld 
door de Lions club Bronckhorst
Hengelo - Via een verzamelzuil bij Albert Heijn in 
Hengelo Gld. gaan de Lions Bronckhorst oud en 
vreemd geld inzamelen voor staaroperaties in ont-
wikkelingslanden. Elke Nederlander heeft wel oud 
en vreemd geld in de keukenla liggen. Via de col-
lecte zuil kan er een zinvolle bestemming aan gege-
ven worden.

Heico Wansink kreeg de oud en vreemd geld verzamelzuil overhan-
digd van Anton van Ingen.

Houtlook en tegelmotieven
Sinds kort heeft De Spannevogel 
(Groenlo, Hengelo Gld. en Ruurlo) 
het nieuwste in huis op het gebied 
van PVC vloeren. 
De collectie Moduleo PVC vloeren 
heeft een grote variëteit aan des-
sins, texturen, kleuren, formaten 
en afwerkingen. Zo zijn er prachti-
ge houtstructuren leverbaar. Daar-
naast bevat deze collectie ook een 
uitgebreide tegelserie. Zowel de 
houtstructuren als de tegelmotie-
ven kunnen in meerdere afmetin-
gen besteld worden zodat het past 
bij ieder interieur. Bij de lijmvari-
ant kunnen de tegels gelegd wor-
den met of zonder een voegstrip. 
De PVC vloeren zijn door hun ster-
ke slijtlaag in combinatie met de 
PU-laag bijzonder bestendig tegen 
vlekken en schoenstrepen. Door de 
toegepaste beschermlaag zijn deze 
vloeren bijzonder onderhouds-
vriendelijk.

Click systeem
Alle vloeren uit deze serie zijn be-
schikbaar in een dryback-versie 
(verlijmde plaatsing) en in een 
click-versie. De Moduleo click-
vloeren worden zwevend geplaatst 
bovenop een stevige, effen onder-
grond of ondervloer. Dankzij een 
gepatenteerde technologie zijn de 
Moduleo vloeren gemakkelijk te 
plaatsen en voldoen ze aan alle ver-
wachtingen voor een hedendaags 
interieur.

Moduleo design kernmerken
Door weinig herhaling van dezelf-
de structuren ontstaat er meer va-
riatie tussen de planken en tegels 
onderling. Net zoals in de natuur. 
De dessins zijn haarscherp waar-
door de tegels en planken met het 
blote oog nauwelijks te onderschei-
den zijn van de natuurlijke mate-
rialen.
De toplaag van de gehele collectie 
wordt met een structuurwals voor-
zien van reliëf. Hierdoor kunt u de 
houtstructuur en de nerven of de 

groeven in de stenen als het ware 
voelen.
De V-groef zorgt er tenslotte voor 
dat de Moduleo planken en tegels 
geaccentueerd zijn, waardoor u 
mooi de afgelijnde contouren ziet. 

“Groen PVC”
De productie van deze PVC vloeren 
komt tot stand door energie opge-
wekt door o.a. eigen windmolens 
bij de fabriek. Daarnaast voldoen 
de productieprocessen aan strenge 
internationale normen. De ge-
bruikte grondstoffen bestaan voor 
35 à 50% uit gerecycled materiaal 
en is de gebruikte inkt op water-
basis. Als laatste wordt er voor 
gezorgd dat er zo weinig mogelijk 
verpakkingsmaterialen aan te pas 
komen. 

Stalenservice
Voordat u overgaat tot aanschaf 
van een nieuwe vloer kunt u bij De 
Spannevogel altijd een staal mee-
nemen naar huis. Wij beschikken 
over groot stalenmateriaal zodat u 
de planken of tegels goed kunt be-
oordelen in uw eigen situatie met 
eigen lichtinval.
Loop vrijblijvend binnen bij één 
van onze winkels in Hengelo Gld., 
Ruurlo of Groenlo; wij helpen u 
graag tot het maken van een vloer 
die past bij uw wensen en moge-
lijkheden.

De Spannevogel heeft het nieuwste 
op het gebied van pvc vloeren

Advertorial
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Steenderense Ondernemersvereniging (SOV)

www.steenderenseondernemers.nl

Bedrijvig & Ondernemend Zelhem (B&OZ)

www.bozelhem.nl

Ondernemersplatform Bronckhorst (OPB)

weevers@weevers.nl

Koninklijke Horeca Nederland, 

afdeling Bronckhorst (KHN)

elisabeth@degoudenkarperhummelo.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Agenda

11 maart 2013

21 maart 2013

25 maart 2013

KHN Bronckhorst: 

 Informatiemiddag over het 
Ondernemingsdossier

bronckhorst@khn.nl.

Samenwerking levert Pasman Motoren en Aggregaten uit Baak  prestigieuze 

innovatieprijzen op

‘Innoveren kun je niet alleen’

Bedrijvig en Ondernemend 
Zelhem kijkt vooruit!

welkom.

vordensondersnemerscafe@gmail.com.

Thema Vordens Ondernemerscafé: 
Preventieve Gezondheid

redactie@breezz.info

Volgende Breezz 
op 2 april





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

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

Amateurkunst-beurs 
Ruim honderd amateur-kunstenaars 

presenteren hun unieke creaties. 

  

Zondag 10 maart,  Apeldoorn        
Americahal,  Laan van Erica 50

van 10.30 tot 17.00 uur,  Gratis Parkeren

Toegangsprijs: € 7,-- voor volwassenen en € 6,-- voor 65+.

Kinderen tot 12 jaar gratis onder begeleiding van een ouder.

BLY-Events!  06-42700745 www.artistiekehanden.nl

ARTISTIEKE HANDEN

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

De Elzentuin
Open Dagen Pasen - Voorjaar

Vrijdag 8 maart 10.00 - 16.00 uur
Zaterdag 9 maart 10.00 - 16.00 uur
Zondag 10 maart 10.00 - 16.00 uur

Kom ideeën opdoen om uw huis sfeervol te decoreren met 

Pasen. Mooie tafeldecoraties in zachte voorjaarskleuren, kran-

sen van natuurlijke materialen, gezellige paashangers, leuk 

om met de kinderen te maken. Royaal gevulde suikerpotjes, 

theekopjes en andere schatten uit de servieskast van oma.

Allemaal leuke voorbeelden die u tijdens de les of op een 

workshop bij mij kunt maken. U mag dat natuurlijk ook thuis 

doen. Kom kijken en laat u inspireren.

Locatie: Ruurloseweg 116, 7251 LZ Vorden
(Naast restaurant ‘t Wapen van ‘t Medler)

Info.: tel. (0575) 556804

Graag tot ziens, Gerda en Johan Kamperman

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

+31 (0)6 219 222 310 - DOETINCHEM - INFO@JEROENSCHLECHTER.NL
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJF - OOK IN HET WEEKEND - SINDS 2008

VOORDELIG VERHUIZEN

TRANSPORT

OPSLAG

WONING ONTRUIMING

GRATIS OFFERTE!!

Cesar Kozijnen opent nieuwe showroom:
hét infocentrum voor bouwen met kunststof!
Kom naar onze OPEN DAGEN op:

9+10 MAART      11.00-17.00 uur  VLIJTSTRAAT 11, DOETINCHEM

TER INTRODUCTIE DE HELE MAAND MAART 
HVL VERBINDING VOOR DE PRIJS 
VAN STANDAARD VERBINDING

BESTAANDE WONING RENOVEREN? MAAK NU 
GEBRUIK VAN DE 6% BTW REGELING!

INVESTEREN MET EEN GOED GEVOEL: BOUWEN MET KUNSTSTOF... KUNSTSTOF KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN, LUIKEN, ROLLUIKEN, SCREENS EN GEVELBEKLEDING
DIRECT VANAF EIGEN PRODUCTIE-AFDELING OP MAAT GELEVERD EN VAKKUNDIG GEMONTEERD

CESAR KOZIJNEN BV  |  VLIJTSTRAAT 11, 7005 BN DOETINCHEM  |  T. 0314-622308  |  INFO@CESARKOZIJNEN.NL  |  WWW.CESARKOZIJNEN.NL  

HVL-ACTIE!



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ASSISTENT SALES ENGINEER M/V
Omgeving Doetinchem - Parttime - vacaturenr. VMK1144178

Werkzaamheden
Als Assistent Sales Engineer ga je de Sales Engineers ondersteu-
nen. Je gaat calculaties omzetten naar offertes. Daarnaast ga je 
de mailbox van de Sales behandelen (evt. vragen wegzetten in de 
organisatie en/of zelf behandelen). Ook ga je telefonische vragen 
behandelen of wegzetten in de organisatie (vragen mailbox en 
telefoon kunnen zijn: levertijd vragen, klachten of vragen over 
technische specificaties of opdrachten/orders die binnenkomen) 
Ook word je verantwoordelijk voor (eenvoudige) calculaties. Voor 
deze starters functie zoeken wij bij voorkeur kandidaten met een 
technische opleiding.

Functie eisen
- Een starter op MTS WTB of HTS WTB niveau;
-  Je beheerst zowel de Duitse als Engelse taal;
-  Als je 3D kunt tekenen is dat een pre.

TECHNISCH MEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1143235

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het correct documen-
teren en vastleggen van alle aanpassingen die betrekking hebben 
op reservedelen binnen de installatie van de klanten. Omdat de 
aanpassingen aan bestaande projecten worden uitgevoerd door de 
Business Units is er veel contact met de verantwoordelijke Project 
Engineers van deze Business Units. Wijzigingen kunnen overigens 
ook aangeleverd worden door binnen- en buitendienst medewer-
kers. Belangrijk is dat je over goede technische (basis) kennis 
beschikt zodat je een volwaardig gesprekspartner bent voor de 
Engineers en de binnen- en buitendienst. Ook ben je verantwoor-
delijk voor het up-to-date houden van alle gegevens. Daarnaast 
zorg je voor de juiste input aan gegevens met betrekking tot de 
technische documentatie van de betreffende projecten/installaties 
van onze klanten.

Functie eisen
-  MBO werk- en denkniveau aangevuld met de nodige technische 

kennis:
-  Je kunt goed met geautomatiseerde systemen overweg;
-  In staat om in korte tijd (technische) kennis van installaties eigen 

te maken;
-  Tekening kunnen lezen;
-  Je kunt je redelijk uitdrukken in het Engels en Duits;
-  Je werkt nauwkeurig en accuraat.

ZINK-/DRAADVONKER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP1143850

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het instellen en bedoenen van CNC 
erodeermachines en het verrichten van aanverwante werkzaamheden. 
Je vindt het een uitdaging om zelfstandig te werken en oplossingen te 
verzinnen. Het betreft een Gildemeister machine.

Functie eisen
-  MBO niveau aangevuld met specifieke vaktechnische machine-

gerichte kennis;
-  Enkele jaren CNC machine-ervaring vereist;
-  Zelfstandig kunnen programmeren;
-  Kunnen werken met diverse meetinstrumenten.

WERKVOORBEREIDER MECH. TECHN. DIENST M/V
Omgeving Zutphen - Parttime - vacaturenr. VIA1144575

Werkzaamheden
Als Werkvoorbereider (dagdienst) heb je als taak het voorbereiden 
en plannen van materialen en werkzaamheden voor de Mechani-
sche Technische Dienst (+ intern transport, gebouwenbeheer) in 
samenspraak met de Chef Werkplaats MTD, zorgdragen dat de-
fecte onderdelen zo snel mogelijk worden gerepareerd, levertijden 
worden bewaakt en bij afwezigheid van Chef Werkplaats zijn plaats 
vervangen. Dit alles om productieverlies aan productiemachines, 
installaties, utilityvoorzieningen e.d. tot een minimum te beperken. 
Tevens zorg je voor kostencalculaties en verzorg je de rapportages 
in Maximo. Je onderhoudt veel contact met productieafdelingen, 
ben een spil in de TD en je rapporteert aan de Chef Werkplaats.

Functie eisen
-  MTS diploma Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar (HBO werk- 

en denkniveau);
-  Minimaal 3 jaar als werkvoorbereider in een productieomgeving 

gewerkt;
-  Kennis van Maximo, SAP of vergelijkbaar ERP systeem;
-  Duitse en Engelse taal mondeling en schriftelijk voldoende;
-  Kerncompetenties: verantwoordelijkheid, veiligheid, oplossend 

vermogen, klantgericht, respect.

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

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

TECHNISCH MANAGER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO1142794

Je bent verantwoordelijk voor het aansturen en het optimaliseren 
van het onderhoud. Je geeft leiding aan circa vijf monteurs en twee 
productietechnici. Het uitvoeren van het preventief onderhoud en 
het oplossen van storingen is daarbij van groot belang. 
Samen met de productieleider en de manager kwaliteit draag je de 
zorg voor het borgen van zowel een kwalitatieve als een kwantita-
tieve goede productie.
Voor het optimaliseren maak je gebruik van Lean Manufacturing. 
De afdeling is volop in beweging, waarbij techniek in brede zin een 
cruciale rol speelt. Voor de juiste aansturing en het coachen van 
jouw medewerkers maak je gebruik van diverse personeelsinstru-
menten. In deze functie neem je deel aan diverse werkgroepen en 
overlegvormen en heb je dagelijks contact met diverse afdelingen. 
Tevens participeer je in de samenwerking tussen de TD’s van de 
diverse locaties.

De kandidaat die wij zoeken beschikt overeen afgeronde opleiding 
op HBO niveau richting technische bedrijfskunde. Je hebt minimaal 
5 jaar ervaring in een soortgelijk functie. Je beschikt over kennis 
van besturingstechniek en control engineering. Kennis van SAP is 
een pre. Je bent daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden.

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



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 10 van
4 t/m 9 maart

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

OPENINGSTIJDEN deze week

woensdag 13.30 - 15.30 uur 

ruilmiddag mini’s

Maandag t/m vrijdag
8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-20.00 uur


